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ĐẶT VẤN ĐỀ 

 

1. Tính cấp thiết phải tiến hành lập quy hoạch sử dụng đất. 

Đất đai là tài nguyên quí giá của quốc gia, là tư liệu sản xuất đặc biệt không thể 

thiếu, không thể thay thế, cơ sở phân bố dân cư, xây dựng các cơ sở kinh tế - xã hội,... 

Đất đai là nguồn tài nguyên có giới hạn về số lượng và cố định về không gian, không 

thể di chuyển theo ý muốn chủ quan của con người. Bởi vậy việc sử dụng tốt tài 

nguyên đất đai nhằm đạt hiệu quả cao nhất là vấn đề mà mọi địa phương đều quan 

tâm. Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam chương III điều 54 đã xác định “Đất đai là 

tài nguyên đặc biệt của quốc gia, nguồn lực quan trọng phát triển đất nước, được quản 

lý theo pháp luật . 

Lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của các cấp tạo ra những điều kiện cần thiết 

phục vụ quản lý nhà nước về đất đai; quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là một 

trong 15 nội dung quản lý nhà nước về đất đai đã được quy định trong Luật Đất đai 

năm 2013 (Điều 22). Luật Đất đai 2013 dành toàn bộ chương 4 “quy hoạch, kế hoạch 

sử dụng đất  để nêu về nội dung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn của các cấp, các ngành trong công tác xây dựng, xét duyệt quy hoạch sử 

dụng đất đai; được sửa đổi, bổ sung tại Điều 6, Luật 35/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung 

một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch. Nhằm cụ thể hơn nhiệm vụ quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật Đất đai đã dành toàn bộ chương 

3, gồm 6 Điều (t  Điều 7 đến Điều 12) quy định chi tiết về Quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất; Nghị định 148/2020/NĐ-CP cũng đã sửa đổi bổ sung một số nghị định quy 

định chi tiết thi hành Luật Đất đai.  

 Việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai có một ý nghĩa đặc biệt quan 

trọng nhằm định hướng cho các cấp, các ngành lập quy hoạch sử dụng đất chi tiết; là 

cơ sở pháp lý cho công tác quản lý Nhà nước về đất đai, làm căn cứ cho việc thu hồi 

đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất... và đáp ứng các nhu cầu 

phát triển kinh tế xã hội, an ninh, quốc phòng. Đồng thời việc lập quy hoạch, kế hoạch 

sử dụng đất là một biện pháp hữu hiệu của Nhà nước nhằm sử dụng đất hợp lý, hiệu 

quả, t ng bước ngăn chặn huỷ hoại đất, hạn chế lãng phí đất đai, phá vỡ cân bằng môi 

trường sinh thái. 

Huyện An Biên đã tiến hành lập “Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế 

hoạch sử dụng đất năm 2015” được Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang phê duyệt tại 

Quyết định số 988/QĐ-UBND ngày 19/5/2015 và “Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất 

đến năm 2020” được Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang phê duyệt tại Quyết định số 

574/QĐ-UBND ngày 06/3/2020, qua quá trình tổ chức thực hiện đã đạt được những kết 

quả tích cực trong khai thác sử dụng tiềm năng đất đai, góp phần quan trọng thúc đẩy 
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kinh tế - xã hội phát triển. Tuy nhiên, bước sang thời kỳ 2021-2030, để đạt được các 

mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, các dự án công trình trọng điểm mà Đại hội đại biểu 

đảng bộ huyện An Biên lần thứ XII đã đề ra; đồng thời phải phù hợp với Luật Đất đai 

2013 cần thiết phải tiến hành quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, lập kế hoạch sử 

dụng đất năm 2022 huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang. 

- Tên quy hoạch: “Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, kế hoạch sử dụng đất 

năm 2022 huyện An Biên – tỉnh Kiên Giang . 

- Cơ quan chủ đầu tư: UBND huyện An Biên. 

- Cơ quan thẩm định: Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang. 

- Cơ quan phê duyệt: UBND tỉnh Kiên Giang. 

- Cơ quan tư vấn: Phân viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp 

2. Nội dung quy hoạch sử dụng đất cấp huyện. 

- Nội dung QHSDĐ cấp huyện được quy định tại Điều 40 Luật Đất đai 2013 

- Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường hướng dẫn về quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất.  

4. Căn cứ pháp lý và tài liệu có liên quan 

4.1. Cơ sở pháp lý 

- Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013. 

- Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24 tháng 11 năm 2017. 

- Luật số 35/2018/QH14 Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan 

đến quy hoạch.   

- Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16/8/2019 của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội về giải thích một số điều của Luật Quy hoạch. 

- Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Đất đai. 

- Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung 

một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai. 

- Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Quy hoạch. 

- Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số nghị định chi tiết thi hành Luật Đất đai. 

- Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 05/02/2018 của Chính phủ về triển khai thi 

thành Luật Quy hoạch. 
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- Thông tư 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. 

- Thông tư 27/2018/TT-BTNMT ngày 14/12/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất. 

  - Nghị quyết 120/NQ-CP ngày 17/11/2017 của Chính phủ về phát triển bền 

vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với Biến đổi khí hậu. 

  - Quyết định 417/QĐ-TTg ngày 13/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

ban hành Chương trình hành động tổng thể thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 

17 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu 

Long thích ứng với biến đổi khí hậu. 

  - Công văn số 5882/VP-KT, ngày 22/9/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên 

Giang V/v Lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030 và kế hoạch sử dụng đất 

năm 2021 cấp huyện, trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 

  - Kế hoạch số 156/KH-UBND, ngày 20/10/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên 

Giang V/v Lập kế hoạch sử dụng đất 05 năm thời kỳ 2021 – 2025 tỉnh Kiên Giang; 

Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp 

huyện, trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 

  - Công văn số 1180/UBND-KT, ngày 05/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên 

Giang V/v thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm đầu (năm 2022) gắn với quy hoạch sử 

dụng đất đến năm 2030 cấp huyện, trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 

  - Công văn số 1009/STNMT-ĐĐ&KS, ngày 10/8/2021 của Sở Tài nguyên và 

Môi trường V/v thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm đầu (năm 2022) gắn với quy 

hoạch sử dụng đất đến năm 2030 cấp huyện, trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 

  - Công văn số 1129/STNMT-ĐĐ&KS, ngày 01/9/2021 của Sở Tài nguyên và 

Môi trường V/v bổ sung nội dung công việc và kinh phí thực hiện lập kế hoạch sử 

dụng đất năm đầu (năm 2022) gắn với quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 cấp 

huyện, trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 

4.2. Các tài liệu có liên quan đến quy hoạch sử dụng đất huyện An Biên 

  - Quyết định số 1349/QĐ-TTg ngày 09/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc phê duyệt điều chỉnh Quy họach khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đến năm 

2020, định hướng đến năm 2030. 

- Quyết định 1418/QĐ-UBND ngày 06/7/2012 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc 

phê duyệt Đồ án quy hoạch quản lý chất thải rắn vùng tỉnh Kiên Giang đến năm 2025. 

  - Quyết định số 1755/QĐ-UBND ngày 17/8/2012 của UBND tỉnh Kiên Giang về 

việc phê duyệt quy hoạch mạng lưới trường, lớp học ngành Giáo dục – Đào tạo tỉnh Kiên 

Giang giai đoạn 2011-2020. 
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- Quyết định 400/QĐ-UBND ngày 18/02/2013 của UBND tỉnh Kiên Giang về 

việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng hệ thống nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 

đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.   

  - Quyết định số 2784/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của UBND tỉnh Kiên Giang 

về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Kiên Giang giai đoạn 

đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. 

  - Quyết định số 388/QĐ-TTg ngày 10/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Kiên Giang 

đến năm 2020 và định hướng đến năm 2040; 

  - Nghị quyết số 07/2018/NQ-HĐND ngày 30/7/2018 của Hội đồng nhân dân 

huyện về việc điều chỉnh Quy hoạch phát triển nông nghiệp nông thôn gắn với tái cơ 

cấu ngành nông nghiệp huyện An Biên đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; 

  - Nghị quyết số 08-NQ/HU ngày 11/10/2017 của Huyện Ủy An Biên về phát 

triển kinh tế vùng chuyển dịch trên địa bàn huyện đến năm 2020.   

  - Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 25/7/2017 của Hội đồng nhân dân huyện 

An Biên khoá X, kỳ họp thứ năm điều chỉnh vùng quy hoạch nuôi tôm – lúa trên địa 

bàn huyện An Biên.   

  - Căn cứ quyết định số 304/QĐ-UBND ngày 07 tháng 02 năm 2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Kiên Giang phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện An 

Biên tỉnh Kiên Giang đến năm 2020.   

  - Quyết định số 574/QĐ-UBND ngày 06/3/2020 của UBND tỉnh Kiên Giang về 

việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện An Biên, tỉnh 

Kiên Giang. 

  - Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện An Biên lần thứ XII, nhiệm kỳ 

2021-2025.  

  - Quyết định số 558/QĐ-UBND ngày 12/3/2018 của UBND tỉnh Kiên Giang 

phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp tỉnh 

Kiên Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. 

  - Quyết định phê duyệt quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới 08 xã trên địa 

bàn huyện An Biên. 

- Điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn thứ Ba – huyện An Biên. 

- Điều chỉnh Quy hoạch chung khu đô thị thứ Bảy – huyện An Biên. 

- Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn huyện An 

Biên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 

- Quy hoạch tỉnh Kiên Giang thời kỳ 2021 -2030, tầm nhìn đến năm 2050 

- Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện An Biên đến năm 2030 
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- Quy hoạch xây dựng vùng huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang đến năm 2040 

- Đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở “Đánh giá tài nguyên đất đai phục vụ 

phát triển bền vững nông lâm thủy sản và kinh tế xã hội huyện An Biên  

- Niên giám thống kê huyện An Biên, các quy hoạch, dự án ngành, lĩnh vực cấp 

huyện có liên quan đến huyện An Biên và còn hiệu lực thi hành. 

- Số liệu thống thống kê đất đai năm t  năm 2010-2020 của huyện An Biên. 

- Báo cáo tổng kết hàng năm của UBND huyện, các phòng ban và UBND các 

xã thuộc huyện An Biên. 

5. Sản phẩm giao nộp. 

Loại sản phẩm, yêu cầu về nội dung, tính pháp lý và kỹ thuật của các sản phẩm 

được xác định theo Thông tư 01/2021/TT-BTNMT (12/4/2021), cụ thể: 

  Báo cáo thuyết minh tổng hợp “Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, kế hoạch 

sử dụng đất năm 2022 huyện An Biên  kèm theo các loại bản đồ A4 và phụ biểu số liệu. 

  Bản đồ tỷ lệ 1/25.000, bao gồm: 

 Bản đồ Hiện trạng sử dụng đất năm 2020; 

  Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2022; 

 Bản đồ Quy hoạch sử dụng đất năm 2030. 

  CD ghi các sản phẩm trên (báo cáo, số liệu, các loại bản đồ số). 

Các sản phẩm sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt sẽ nhân sao thành 04 

bộ và lưu giữ tại: 

 UBND tỉnh Kiên Giang       : 01 bộ 

 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang    : 01 bộ 

 UBND huyện An Biên       : 01 bộ 

  Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện An Biên        : 01 bộ 
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PHẦN I 

HIỆN TRẠNG, BIẾN ĐỘNG SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI VÀ THỰC HIỆN QUY 

HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT KỲ TRƢỚC 

I. Hiện trạng sử dụng và biến động sử dụng đất 

1. Hiện trạng sử dụng đất theo từng loại đất. 

Hiện trạng sử dụng đất là sự phản ánh rõ nét hoạt động của con người lên tài 

nguyên đất đai. Vì vậy, đánh giá hiện trạng sử dụng đất nhằm rút ra những ưu khuyết 

điểm của quá trình sử dụng đất, làm cơ sở khoa học cho việc đề xuất quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất trong tương lai. Để thống nhất trên phạm vi toàn tỉnh trong Quy 

hoạch sử dụng đất đến năm 2030 cấp huyện, phải lấy số liệu thống kê đất đai ngày 

31/12/2020 là số liệu để đánh giá hiện trạng sử dụng năm 2020 và chỉ tiêu sử dụng đất 

phải căn cứ vào quy định của Bộ tại Thông tư 01/2021/TT-BTNMT. 

  Căn cứ Thông tư 01/2021/TT-BTNMT hướng dẫn về quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất thì hệ thống chỉ tiêu hiện trạng sử dụng đất huyện An Biên được tổng hợp 

như sau: 

Bảng 1: Hiện trạng sử dụng đất năm 2020 

huyện An Biên – Tỉnh Kiên Giang 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Tổng 

Diện tích (ha) 

Cơ cấu 

(%) 

I Tổng diện tích tự nhiên   40.029,02 100,00 

1 Đất nông nghiệp NNP 36.009,08 89,96 

  Trong đó:       

1.1 Đất trồng lúa LUA 27.471,79 68,63 

  Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC 6.990,89 17,46 

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 103,56 0,26 

1.3 Đất trồng cây lâu năm  CLN 3.639,19 9,09 

1.4 Đất r ng phòng hộ RPH 1.736,73 4,34 

1.5 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 3.057,80 7,64 

2 Đất phi nông nghiệp  PNN 4.019,94 10,04 

  Trong đó:       

2.1 Đất quốc phòng CQP 5,42 0,01 

2.2 Đất an ninh CAN 11,30 0,03 

2.3 Đất thương mại, dịch vụ TMD 3,08 0,01 

2.4 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 11,27 0,03 

2.5 Đất phát triển hạ tầng DHT 1.250,25 3,12 

  Trong đó:       
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STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Tổng 

Diện tích (ha) 

Cơ cấu 

(%) 

- Đất giao thông DGT 552,36 1,38 

- Đất thủy lợi DTL 626,00 1,56 

- Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH 4,25 0,01 

- Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 1,64 0,00 

- Đất XD cơ sở giáo dục và đào tạo DGD 44,39 0,11 

- Đất XD cơ sở thể dục thể thao DTT 4,26 0,01 

- Đất công trình năng lượng DNL 0,76 0,00 

- Đất công trình bưu chính, viễn thông DBV 0,31 0,00 

- Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT 0,75 0,00 

- Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 2,48 0,01 

- Đất cơ sở tôn giáo TON 7,34 0,02 

- Đất làm NTNĐ, nhà tang lễ NTD 3,44 0,01 

- Đất chợ DCH 2,27 0,01 

2.6 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 0,77 0,00 

2.7 Đất ở tại nông thôn ONT 1.008,25 2,52 

2.8 Đất ở tại đô thị ODT 113,12 0,28 

2.9 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 11,35 0,03 

2.10 Đất tín ngưỡng TIN 1,81 0,00 

2.11 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 1.592,38 3,98 

2.12 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 10,94 0,03 

3 Đất chƣa sử dụng CSD     

Nguồn: Số liệu thống kê  đất đai ngày 31/12/2020 – Phòng TN&MT An Biên. 

Ghi chú: Các chỉ tiêu trung gian không cộng vào diện tích tự nhiên.          

1.1. Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp 

Đất nông nghiệp hiện chiếm tỷ lệ khá lớn (36.009,02 ha, chiếm 89,96%) trong 

tổng diện tích tự nhiên, cao hơn bình quân toàn Tỉnh (89,88%), có 5/9 xã có tỷ lệ đất 

nông nghiệp chiếm trên 90%, tr  thị trấn Thứ Ba (85,23%), Tây Yên (85,42%), Tây 

Yên A (86,9%) và Hưng Yên (87,22%), do đó tiềm năng sử dụng đất nông nghiệp còn 

khá lớn. Trong nhóm đất nông nghiệp, đất trồng lúa chiếm đến 68,63% (đất chuyên 

trồng lúa 17,46%), tiếp đến là đất trồng cây lâu năm chiếm 9,09%, đất chuyên nuôi 

trồng thủy sản chiếm 7,64%, đất r ng phòng hộ chiếm 4,43% và đất trồng cây hàng 

năm khác chỉ chiếm 0,26%. Hiện trạng sử dụng đất t ng chỉ tiêu như sau: 

- Đất trồng lúa: Có diện tích 27.471,79 ha, chiếm đến trên 68,63% tổng diện 

tích tự nhiên toàn huyện (trong đó diện tích đất chuyên trồng lúa 6.990,89 ha). Phân bố 

trên địa bàn 9 xã, thị trấn, trong đó tập trung nhiều ở xã Đông Thái (4.910,90ha), kế 

đến là các xã Đông Yên (4.613,54 ha), Nam Yên (4.200,59 ha) và thấp nhất là thị trấn 

Thứ Ba (1.134,66 ha). Trong tổng diện tích đất trồng lúa 27.471,79 ha thì diện tích đất 
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trồng lúa kết hợp với nuôi trồng thủy sản (lúa – cá; lúa – tôm) chiếm 74,55% (khoảng 

20.480 ha).  

Bảng 2: Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp năm 2020 

huyện An Biên – tỉnh Kiên Giang 

Số 

thứ 

tự 

  

Đơn vị hành  

 chính 

Tổng 

diện tích 

tự nhiên 

Đất nông nghiệp Trong đó: 

D. tích 

(ha) 

% so với 

DTTN 

Đất trồng lúa Cây 

hàng 

năm 

Cây lâu 

năm 

R ng 

Phòng hộ 

Đất 

NTTS Đất  

trồng lúa 

Chuyên 

 lúa 

* Toàn Huyện 40.029,02 36.009,08 89,96 27.471,79 6.990,89 103,56 3.639,19 1.736,73 3.057,80 

1 TT Thứ Ba 1.538,24 1.310,98 85,23 1.134,66 1.134,66   176,32     

2 Đông Yên 5.562,45 5.098,66 91,66 4.613,54 3.061,81 24,43 460,69     

3 Đông Thái 5.935,90 5.363,32 90,35 4.910,90 1.537,69   452,42     

4 Nam Yên 5.310,71 4.941,31 93,04 4.200,59 212,39   275,83 344,94 119,94 

5 Hưng Yên 4.726,92 4.122,70 87,22 3.352,12 950,78 79,13 691,45     

6 Tây Yên 4.577,88 3.910,52 85,42 3.071,27     570,39 268,87   

7 Tây Yên A 2.860,93 2.486,14 86,90 2.062,06     424,08     

8 Nam Thái 5.241,85 4.824,20 92,03 2.904,52 93,55   370,05 396,13 1153,50 

9 Nam Thái A 4.274,14 3.951,26 92,45 1.222,14     217,97 726,79 1784,36 

Nguồn: Thống kê đất đai ngày 31/12/2020 – Phòng TN&MT An Biên    

- Đất cây lâu năm: Năm 2020, diện tích đất cây lâu năm ở An Biên 3.639,19 ha, 

chiếm 9,09% diện tích tự nhiên, tập trung chủ yếu các xã ven sông Cái Lớn Hưng Yên 

(691,45 ha), Tây Yên (570,39 ha) và thấp nhất là thị trấn Thứ Ba (176,32 ha). Trong 

đó, đất trồng d a chiếm diên tích lớn nhất 670 ha, đất trồng xoài 200 ha, còn lại đất 

trồng cây ăn quả và vườn tạp.  

- Đất cây hàng năm khác: Năm 2020, diện tích đất cây hàng năm ở An Biên 

103,56ha, chiếm  0,26% diện tích tự nhiên. Trong đó, chủ yếu là diện tích đất trồng 

mía và rau màu. 

- Đất r ng phòng hộ: Theo số liệu thống kê đất đai năm 2020, tổng diện tích đất 

r ng phòng hộ toàn Huyện là 1.736,73ha, chiếm 4,34% diện tích tự, tập trung chủ yếu 

ở 04 xã Nam Thái A (726,79ha), Nam Thái (396,13ha), Tây Yên (268,87ha) và Nam 

Yên (344,94ha). Phân bố ở ngoài tuyến đê biển và chạy dọc theo bờ biển t  Tây Yên 

đến Nam Thái A (giáp ranh huyện An Minh). 

- Đất nuôi trồng thủy sản: Năm 2020, toàn huyện có 3.057,80ha, chiếm 7,64% 

tổng diện tích tự nhiên. Tập trung ở 03 xã giáp biển tây là Nam Thái A (1.784,36ha), 

Nam Thái (1.153,50ha) và Nam Yên (119,94ha).  

1.2. Hiện trạng sử dụng đất phi nông nghiệp 

Diện tích nhóm đất phi nông nghiệp năm 2020 của huyện là 4.019,94ha, chiếm 

10,04% so với tổng diện tích tự nhiên của huyện. Đất phi nông nghiệp phân bố với 

diện tích lớn trên địa bàn xã Tây Yên (667,35ha), Hưng Yên (604,22ha), Đông Thái 
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(572,58ha) và Nam Thái (417,65ha); các xã còn lại chiếm tỷ lệ dưới 10%  (riêng thị 

trấn Thứ Ba 227,26ha nhưng chiếm 14,77% diện tích tự nhiên). Trong nhóm đất phi 

nông nghiệp, đất phát triển hạ tầng chiếm đến 31,10% diện tích, đất ở chiếm 27,90%, 

đất kênh, rạch, sông, suối chiếm đến 39,36%, các loại đất khác chiếm tỷ lệ nhỏ. Cụ thể 

hiện trạng sử dụng các loại đất phi nông nghiệp trên địa bàn huyện như sau: 

Bảng 3: Hiện trạng sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2020 

huyện An Biên – tỉnh Kiên Giang 

Đơn vị tính: ha 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất 
Toàn 

huyện 

Phân theo đơn vị hành chính 

TT Đông Đông Nam Hƣng Tây Tây Nam Nam 

Thứ Ba Yên Thái Yên Yên Yên Yên A Thái Thái A 

2 Đất phi nông nghiệp 4.019,94 227,26 463,79 572,58 369,41 604,22 667,35 374,79 417,65 322,88 

 *  So với DTTN 10,04 14,77 8,34 9,65 6,96 12,78 14,58 13,10 7,97 7,55 

2.1 Đất quốc phòng 5,42       1,42 3,55 0,45       

2.2 Đất an ninh 11,30 1,05 9,42 0,62 0,04   0,11 0,06     

2.3 Đất thương mại, dịch vụ 3,08     2,15   0,56       0,37 

2.4 Đất cơ sở sản xuất PNN 11,27 1,28   5,74 1,70 2,48   0,07 0,01   

2.5 Đất phát triển hạ tầng 1.250,25 63,24 263,83 276,91 108,73 74,36 116,18 71,72 161,10 114,17 

 Trong đó:                     

- Đất giao thông 552,36 30,29 67,91 89,33 57,01 58,66 71,38 54,61 68,82 54,35 

- Đất thủy lợi 626,00 17,55 190,00 171,47 45,19 11,93 39,59 11,28 84,83 54,16 

- Đất xây dựng cơ sở VH 4,25 1,31 0,75     0,06 0,89 0,52 0,72   

- Đất xây dựng cơ sở y tế 1,64 1,17 0,08   0,05 0,15 0,08 0,11     

- Đất XD cơ sở GD và ĐT 44,39 4,95 4,10 9,55 6,48 2,71 2,62 3,28 5,06 5,63 

- Đất XD cơ sở TDTT 4,26 4,26                 

- Đất công trình NL 0,76 0,05   0,71             

- Đất công trình BCVT 0,31 0,05 0,04     0,03 0,03 0,06 0,06 0,03 

- Đất có DTLS - văn hóa 0,75   0,75               

- Đất bãi thải, XLCT 2,48     2,48             

- Đất cơ sở tôn giáo 7,34 2,41       0,70 1,59 1,04 1,61   

- Đất làm NTNĐ, NT lễ 3,44 0,32 0,20 2,10       0,81     

- Đất chợ 2,27 0,87   1,27   0,13         

2.6 Đất sinh hoạt cộng đồng 0,77 0,04   0,05 0,62   0,01     0,05 

2.7 Đất ở tại nông thôn 1.008,25   155,33 213,39 122,95 104,29 105,44 81,97 126,15 98,73 

2.8 Đất ở tại đô thị 113,12 113,12                 

2.9 Đất xây dựng TSCQ 11,35 4,37 0,52 2,67 0,55 0,42 0,54 0,83 0,95 0,49 

2.10 Đất tín ngưỡng 1,81     0,11 0,11 0,07 0,68 0,43 0,41   

2.11 
Đất sông, ngòi, kênh, 

rạch, suối 
1.592,38 44,17 27,69 67,00 133,28 418,49 443,93 219,71 129,03 109,07 

2.12 Đất có mặt nước CD 10,94   7,00 3,94             

Nguồn:  - Thống kê đất đai ngày 31/12/2020 – Phòng TN&MT An Biên              

 - % so với tổng DTTN từng đơn vị hành chính 

 

- Đất quốc phòng có diện tích là 5,42ha, chiếm 0,01% tổng DTTN. Đất quốc 

phòng trên địa bàn huyện bao gồm các công trình quốc phòng của Ban chỉ huy quân sự 
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huyện An Biên trên địa bàn 02 xã Hưng Yên, Nam Yên và đất đồn biên phòng ở xã 

Tây Yên. 

- Đất an ninh có diện tích là 11,30ha, chiếm 0,03% tổng DTTN. Đất an ninh trên 

địa bàn huyện là diện tích của trại giam Kênh 7 trên địa bàn xã Đông Yên (9,42ha), trụ 

sở công an huyện và công an thị trấn Thứ Ba tổng diện tích 1,05ha, đội PCCC và công 

an xã Đông Thái 0,62ha và trụ sở công an các xã Tây Yên 0,11ha, Nam Yên 0,04ha, 

Tây Yên A 0,06ha. 

- Đất thương mại, dịch vụ: Diện tích năm 2020 là 3,08ha, phân bố với diện tích 

lớn trên địa bàn 03 xã: Đông Thái 2,15ha, Hưng Yên 0,56ha và Nam Thái A là 0,37ha. 

- Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: Diện tích năm 2020 là 11,27ha, phân bố 

với diện tích lớn trên địa bàn xã Đông Thái (5,74ha), Hưng Yên (2,48ha), các xã còn 

lại chiếm tỷ lệ nhỏ. 

- Đất phát triển hạ tầng: Diện tích năm 2020 là 1.250,25ha, chiếm 3,12% diện 

tích tự nhiên và 31,10% diện tích đất phi nông nghiệp. Đất phát triển hạ tầng phân bố 

với diện tích lớn nhất trên địa bàn xã Đông Thái (276,91ha, chiếm 22,15% diện tích 

toàn huyện), kế đến là xã Đông Yên (263,83ha, chiếm 21,10%), thấp nhất ở thị trấn 

Thứ Ba (63,24ha, chiếm 5,06% tổng diện tích đất hạ tầng toàn huyện). Trong 16 loại 

đất phát triển hạ tầng, đất thủy lợi chiếm đến 50,07% (626ha), đất giao thông chiếm 

44,18% (552,36ha), đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo chiếm 3,55% (44,39ha), 

các loại đất khác chiếm tỷ lệ nhỏ; riêng đối với đất khoa học công nghệ, đất dịch vụ xã 

hội và đất xây dựng kho dự trữ quốc gia không có công trình thuộc chỉ tiêu các loại đất 

này trên địa bàn huyện. Hiện trạng sử dụng các chỉ tiêu đất phát triển hạ tầng như sau: 

+ Đất giao thông: Diện tích năm 2020 là 552,36ha, chiếm 44,18% diện tích đất 

phát triển hạ tầng. Trong những năm qua, hệ thống giao thông trên địa bàn huyện đã 

được đầu tư tương đối toàn diện, nhiều dự án quan trọng đã hoàn thành, phục vụ phát 

triển kinh tế - xã hội của địa phương và chương trình xây dựng nông thôn mới. Đất 

giao thông phân bố với diện tích lớn trên địa bàn xã Đông Thái (89,33ha, chiếm 

16,17% diện tích đất giao thông toàn huyện) và thấp nhất ở thị trấn Thứ Ba (30,29ha, 

chiếm 5,48% diện tích đất giao thông toàn huyện). 

+ Đất thủy lợi: Diện tích năm 2020 là 626ha, chiếm tỷ lệ cao nhất trong nhóm đất 

phát triển hạ tầng (50,07%), phân bố trên địa bàn 09 xã, thị trấn của huyện An Biên, 

trong đó cao nhất là xã Đông Yên (190ha, chiếm 30,35% đất thủy lợi toàn huyện), xã 

Đông Thái (171,47ha, chiếm 27,47%), thấp nhất là xã Tây Yên A (11,28ha, chiếm 

1,8% diện tích đất thủy lợi toàn huyện). 

+ Đất xây dựng cơ sở văn hóa: Diện tích năm 2020 là 4,25ha, chiếm 0,34% diện 

tích đất phát triển hạ tầng, là trụ sở các nhà văn hóa trên địa bàn các xã, thị trấn.  
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+ Đất xây dựng cơ sở y tế: Diện tích năm 2020 là 1,64ha, chiếm 0,13% diện tích 

đất phát triển hạ tầng và là diện tích các công trình trung tâm y tế huyện và trạm y tế 

của các xã, thị trấn. 

+ Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo: Diện tích năm 2020 là 44,39ha, chiếm 

3,55% diện tích đất phát triển hạ tầng. Đất giáo dục phân bố với diện tích lớn trên địa 

bàn xã Đông Thái (9,55ha, chiếm 21,52% diện tích đất giáo dục toàn huyện), kế đến là 

xã Nam Yên (6,48ha, chiếm 14,61% diện tích đất giáo dục toàn huyện) và thấp nhất ở 

xã Tây Yên (2,62ha). 

+ Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao: Diện tích năm 2020 là 4,26ha, chiếm 

0,34% diện tích đất phát triển hạ tầng, là diện tích trung tâm văn hóa TDTT của huyện 

ở thị trấn Thứ Ba. 

+ Đất công trình năng lượng: Diện tích năm 2020 là 0,76ha, chiếm 0,06% diện 

tích đất phát triển hạ tầng của huyện. Đây là diện tích chiếm đất của các trạm biến áp 

và các trụ điện cho các tuyến đường dây t  110kV trở lên. 

+ Đất công trình bưu chính, viễn thông: Diện tích năm 2020 là 0,31ha, là bưu 

điện huyện An Biên ở thị trấn Thứ Ba và bưu điện văn hóa ở các xã. 

+ Đất có di tích lịch sử văn hóa: Diện tích năm 2020 là 0,75ha, chiếm 0,06% diện 

tích đất phát triển hạ tầng của huyện. Đây là diện tích công trình di tích danh thắng 

trên địa bàn xã Đông Yên. 

+ Đất bãi thải, xử lý chất thải: Diện tích năm 2020 là 2,48ha, chiếm 0,20% diện 

tích đất phát triển hạ tầng. Đất bãi thải xử lý chất thải ở xã Đông Thái. 

+ Đất cơ sở tôn giáo có diện tích là 7,34ha, chiếm 0,59% diện tích đất phát triển 

hạ tầng, là diện tích của các công trình tôn giáo trên địa bàn các xã, thị trấn. 

+ Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng có diện tích là 3,44ha, 

chiếm 0,27% diện tích đất phát triển hạ tầng. Bao gồm nghĩa trang liệt sĩ ở xã Đông 

Thái 2,1ha và các nghĩa địa ở 02 xã Tây Yên A 0,81ha, Đông Yên 0,2ha và thị trấn 

Thứ Ba 0,32ha. 

+ Đất chợ: Diện tích đất chợ năm 2020 là 2,27ha chiếm 0,18% diện tích đất phát 

triển hạ tầng của huyện và phân bố trên địa bàn các xã, thị trấn. 

+ Các chỉ tiêu sử dụng đất xây dựng kho dự trữ quốc gia, xây dựng cơ sở khoa 

học công nghệ, xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội chưa được bố trí trên địa bàn huyện An 

Biên. 

- Đất sinh hoạt cộng đồng: Diện tích năm 2020 là 0,77ha, chiếm 0,02% diện tích 

đất phi nông nghiệp. 

- Đất ở tại nông thôn có diện tích là 1.108,25ha, chiếm 2,52% tổng DTTN và 

89,91% diện tích đất ở toàn huyện. 
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- Đất ở tại đô thị có diện tích là 113,12ha, chiếm 0,28% tổng DTTN và 10,09% 

diện tích đất ở toàn huyện. 

- Đất xây dựng trụ sở cơ quan có diện tích là 11,35ha, chiếm 0,03% tổng diện 

tích tự nhiên, là diện tích các cơ quan trên địa bàn các xã, thị trấn. 

- Đất cơ sở tín ngưỡng có diện tích là 1,81ha. 

- Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối có diện tích là 1.592,38ha, chiếm 39,61% tổng 

DTTN.  

- Đất có mặt nước chuyên dùng có diện tích là 10,94ha, chiếm 0,03% tổng DTTN. 

1.3. Đất chƣa sử dụng 

Theo số liệu thống kê ngày 31/12/2020 không còn đất chưa sử dụng trên địa 

bàn huyện.  

2. Biến động sử dụng đất giai đoạn 2010 -2020  

Tổng diện tích tự nhiên huyện An Biên qua các thời kỳ vẫn ổn định ở quy mô 

40.029,02ha. Trong đó, tình hình biến động giữa các loại đất như sau: 

2.1. Biến động đất nông nghiệp 

Diện tích nhóm đất nông nghiệp trên địa bàn huyện An Biên trong giai đoạn 

2011-2020 giảm 961,09ha. Nguyên nhân chủ yếu là do khai thác quỹ đất chưa sử dụng 

sang phục vụ sản xuất nông nghiệp và trồng r ng. Cụ thể biến động các chỉ tiêu sử 

dụng đất nông nghiệp trong giai đoạn 2011-2020 như sau: 

- Đất trồng lúa: Năm 2020, diện tích đất trồng lúa 27.471,79ha, giảm 991,17ha, 

do chuyển sang đất chuyên nuôi trồng thủy sản. Trong đó, diện tích đất chuyên trồng 

lúa nước còn 6.990,89ha, giảm 11.084,66ha, chuyển sang đất 1 vụ lúa – 1 vụ tôm. 

Điều này hoàn toàn phù hợp với tác động của Biến đổi khí hậu, nước biển dâng  và 

xâm nhập mặn ở khu vực ĐBSCL nói chung và An Biên nói riêng và tinh thần Nghị 

quyết 120-NQ/CP của Chính phủ về phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long 

trong đó nêu rõ phát triển phải thuận theo tự nhiên và không đối đầu với tự nhiên. 

- Đất trồng cây hàng năm khác: Có quy mô không lớn và có xu thế giảm do 

không có nhiều lợi thế cạnh trạnh so với các loại cây trồng khác. Năm 2020, diện tích 

cây hàng năm 103,56ha, giảm 42,97ha so với năm 2010. Đất trồng cây hàng năm giảm 

do chuyển sang đất trồng lúa (lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản). 

- Đất trồng cây lâu năm: Trong giai đoạn 2010-2020, đất cây lâu năm có xu thế 

giảm t  4.952,92ha năm 2010 xuống còn 3.639,19ha năm 2020, tổng diện tích giảm 

trong 10 năm là 1.313,73ha. Đất cây lâu năm giảm do chuyển sang đất trồng lúa và phi 

nông nghiệp (trong đó đất ở chiếm tỷ lệ lớn). 
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- Đất rừng phòng hộ: Giai đoan 2010-2020, đất r ng phòng hộ có xu hướng 

tăng đều hàng năm do diện tích trồng r ng trên đất mặt nước ven biển và đất chưa sử 

dụng ở 04 xã ven biển: Tây Yên, Nam Yên, Nam Thái và Nam Thái A. Tổng diện tích 

r ng phòng hộ tăng thêm là 746,24ha, t  990,49ha năm 2010 lên 1.736,73ha năm 

2020, tăng bình quân mỗi năm 74,62ha/năm.  

- Đất nuôi trồng thủy sản: Nuôi trồng thủy sản ở An Biên có nhiều thuận lợi và 

tăng nhanh trong giai đoạn 2010-2020, diện tích năm 2020 là 3.057,62ha, tăng 

2.562,71ha so với năm 2010 (495,09ha). Diện tích tăng thêm được chuyển t  đất trồng 

lúa và đất chưa sử dụng (66,3ha), tập trung chủ yếu tại 3 xã Nam Yên, Nam Thái và 

Nam Thái A. 

Bảng 4: Biến động sử dụng đất thời kỳ 2010 – 2020 

huyện An Biên – tỉnh Kiên Giang 
Đơn vị tính: ha 

STT  Chỉ tiêu sử dụng đất  Mã  
Hiện trạng 

Năm 2010 

Hiện trạng 

Năm 2020 

 So sánh  

2020/2010  

(1) (2) (3) (4)   (5) (6)=(5)-(4)  

I Diện tích tự nhiên   40.028,97 40.029,02 0,05 

1 Đất nông nghiệp NNP 35.047,99 36.009,08 961,09 

  Trong đó:         

1.1 Đất trồng lúa LUA 28.462,96 27.471,79 -991,17 

  Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC 18.075,55 6.990,89 -11.084,66 

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 146,53 103,56 -42,97 

1.3 Đất trồng cây lâu năm  CLN 4.952,92 3.639,19 -1.313,73 

1.4 Đất r ng phòng hộ RPH 990,49 1.736,73 746,24 

1.5 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 495,09 3.057,80 2.562,71 

2 Đất phi nông nghiệp  PNN 4.114,95 4.019,94 -95,01 

  Trong đó:         

2.1 Đất quốc phòng CQP 5,52 5,42 -0,10 

2.2 Đất an ninh CAN 9,37 11,30 1,93 

2.3 Đất cơ sở sản xuất kinh doanh và TMDV SKC&TMD 4,11 14,35 10,24 

2.4 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm SKX 5,03   -5,03 

2.5 
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, 

cấp huyện, cấp xã 
DHT 1.734,29 1.250,25 -484,04 

  Trong đó:         

- Đất giao thông DGT 1.096,05 552,36 -543,69 

- Đất thủy lợi DTL 573,29 626,00 52,71 

- Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH 1,45 4,25 2,80 

- Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 2,37 1,64 -0,73 

- Đất XD cơ sở giáo dục và đào tạo DGD 34,58 44,39 9,81 

- Đất XD cơ sở thể dục thể thao DTT 5,46 4,26 -1,20 

- Đất công trình năng lượng DNL 0,76 0,76 0,00 

- Đất công trình bưu chính, viễn thông DBV 0,24 0,31 0,07 

- Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT 0,81 0,75 -0,06 

- Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 3,54 2,48 -1,06 

- Đất cơ sở tôn giáo TON 8,99 7,34 -1,65 
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STT  Chỉ tiêu sử dụng đất  Mã  
Hiện trạng 

Năm 2010 

Hiện trạng 

Năm 2020 

 So sánh  

2020/2010  

- Đất làm NTNĐ, nhà tang lễ NTD 2,94 3,44 0,50 

- Đất chợ DCH 3,81 2,27 -1,54 

2.6 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH   0,77 0,77 

2.7 Đất ở tại nông thôn ONT 677,18 1.008,25 331,07 

2.8 Đất ở tại đô thị ODT 94,54 113,12 18,58 

2.9 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 11,42 11,35 -0,07 

2.10 Đất tín ngưỡng TIN 2,13 1,81 -0,32 

2.11 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 1.564,06 1.592,38 28,32 

2.12 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 7,25 10,94 3,69 

2.13 Đất phi nông nghiệp khác PNK 0,05   -0,05 

3 Đất chƣa sử dụng CSD 866,03   -866,03 

Nguồn: Thống kê đất đai năm 2020 huyện An Biên 

Ghi chú: * Không tổng hợp khi tính tổng diện tích tự nhiên 

2.2. Biến động đất phi nông nghiệp 

Trong giai đoạn 2010-2020, đất phi nông nghiệp giảm 95,01ha, t  4.114,95ha 

năm 2010 xuống còn 4.019,94ha năm 2020. Nguyên nhân, do giảm diện tích đất giao 

thông t  1.096,05ha năm 2010 xuống còn 552,36ha năm 2020, giảm 543,69ha, đã làm 

tổng diện tích đất phi nông giảm so với năm 2010. Trên thực tế diện tích các loại đất 

phi nông nghiệp còn lại có tăng để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa 

phương như: Đất sản xuất kinh doanh & thương mại dịch vụ, đất ở, đất thủy lợi, đất 

giáo dục và đào tạo,….Cụ thể tình hình tăng, giảm các chỉ tiêu đất phi nông nghiệp 

như sau: 

- Đất quốc phòng: Diện tích đất quốc phòng giai đoạn 2010-2020 giảm 0,1ha, do 

thông diện tích thực tế sử dụng diện tích các công trình quốc phòng trên địa bàn huyện. 

- Đất an ninh: Diện tích đất an ninh trong giai đoạn 2010-2020 tăng 1,39ha do bố trí 

quỹ đất công an trên địa bàn xã Đông Thái và Tây Yên. 

- Đất cơ sở sản xuất kinh doanh và đất thương mại dịch vụ: Diện tích đất cơ sở 

sản xuất kinh doanh và TMDV tăng 10,24ha trong giai đoạn 2011-2020. Với việc tăng 

nhanh diện tích đất sản xuất kinh doanh là minh chứng cho sự phát triển kinh tế của 

địa phương nhờ thu hút được các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất đến đầu tư phát 

triển các ngành nghề, thương mại dịch vụ, phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế xã hội 

của địa phương. 

- Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm: Giai đoạn 2010-2020, đất sản xuất vật 

liệu xây dựng giảm 5,05ha, do thống kê vào mục đích sản xuất kinh doanh theo quy định 

của thống kê, kiểm kê đất đai hàng năm (trên địa bàn huyện không có công trình đất sản 

xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm). 
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- Đất phát triển hạ tầng: Diện tích đất phát triển hạ tầng giảm 484,04ha trong giai 

đoạn 2011-2020. Trong đó diện tích giao thông giảm 543,69ha, do chuyển sang đất 

thủy lợi, đất kênh rạch và thống kê lại hiện trạng sử dụng đất các đường giao thông 

trên địa bàn huyện. Trên thực tế các chỉ tiêu đất hạ tầng còn lại có tăng để đáp ứng nhu 

cầu phát triển kinh tế của huyện như: Đất thủy lợi tăng 52,71ha, đất xây dựng cơ sở 

giáo dục và đào tạo tăng 9,81ha, đất xây dựng cơ sở văn hóa tăng 2,8ha,.. 

- Đất sinh hoạt cộng đồng: Diện tích đất sinh hoạt cộng đồng tăng 0,77ha trong giai 

đoạn 2010-2020 do thay đổi tiêu chí kiểm kê của các trụ sở ấp, các trụ sở ấp trước đây 

được kiểm kê là đất trụ sở cơ quan nay kiểm kê là đất sinh hoạt cộng đồng. 

- Đất ở nông thôn: Diện tích đất ở nông thôn trong giai đoạn 2011-2020 tăng 

331,07ha, tăng bình quân 33,11ha/năm. 

- Đất ở tại đô thị: Diện tích đất ở đô thị tăng 18,58ha trong giai đoạn 2010-2020, 

tăng bình quân 1,86ha/năm.  

- Đất xây dựng trụ sở cơ quan: Diện tích đất trụ sở cơ quan giảm 0,07ha trong 

giai đoạn 2011-2020, chủ yếu do thay đổi chỉ tiêu kiểm kê giữa các kỳ kiểm kê (trụ sở 

các văn phòng ấp trước đây được kiểm kê là đất trụ sở cơ quan nay là đất sinh hoạt 

cộng đồng).  

- Đất cơ sở tín ngưỡng: Diện tích đất cơ sở tín ngưỡng giảm 0,32ha trong giai 

đoạn 2010-2020, do kiểm kê hiện trạng sử dụng các công trình thuộc chỉ tiêu đất này.  

- Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối: Diện tích đất sông ngòi tăng 28,32ha trong giai 

đoạn 2010-2020 do chỉnh lý ranh của một số suối so với bản đồ kiểm kê năm 2009. 

- Đất có mặt nước chuyên dùng: Diện tích đất có mặt nước chuyên dùng tăng 

3,69ha trong giai đoạn 2010-2020 do bổ sung kiểm kê đất đai diện tích đất mặt nước 

chuyên dùng ở xã Đông Thái so với kỳ kiểm kê năm 2009. 

- Đất phi nông nghiệp khác: Diện tích đất phi nông nghiệp 0,05ha trong giai 

đoạn 2010-2020, do điều chỉnh hiện trạng sử dụng đất cho phù hợp với quy định của 

thống kê đất đai (trên địa bàn huyện không có chỉ tiêu sử dụng loại đất này). 

2.3. Biến động đất chƣa sử dụng 

Trong giai đoạn 2010-2020, đưa toàn bộ diện tích 866,03ha đất chưa sử dụng  

vào sử dụng cho các mục đích sản xuất nông nghiệp 144,5ha (đất trồng lúa 41,1ha, đất 

trồng cây lâu năm 36,8ha, đất NTTS 66,3ha), đất r ng phòng hộ 684,5ha và phi nông 

nghiệp 37,33ha.  

3. Hiệu quả KT, XH, môi trƣờng, tính hợp lý của việc sử dụng đất 

3.1. Đánh giá hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trƣờng của việc sử dụng đất 

3.1.1. Hiệu quả về kinh tế 
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Quá trình khai thác sử dụng và chuyển dịch đất đai hợp lý trong những năm qua 

đã giúp cho kinh tế ở An Biên luôn tăng trưởng với tốc độ khá cao. Riêng tốc độ tăng 

giá trị sản xuất ngành nông nghiệp – thuỷ sản trong 10 năm qua đạt bình quân 

15,8%/năm. Sử dụng đất hợp lý đã đóng góp vai trò quan trọng trong việc tạo ra tốc độ 

tăng trưởng và nâng cao đời sống người dân, nhất là trong bối cảnh An Biên là huyện 

nông nghiệp. 

Bảng 5: Một số chỉ tiêu về hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp  

giai đoạn 2010 – 2020 huyện An Biên – tỉnh Kiên Giang  

Số 

TT 

Các chỉ tiêu 

  

Đơn vị 

tính 

Năm Tăng/ giảm 

2010 2020 2020/2010 

1 Lao động nông nghiệp Ngƣời 52.841 55.921 3.080 

2 
Diện tích đất SX nông nghiệp  

(không tính đất rừng) 
Ha 34.057,50 34.272,35 214,85 

3 Giá trị sản xuất nông nghiệp          

- Theo giá so sánh (giá năm 2010) Tỷ đồng 1.090,44 4.019,24 2.928,80 

- Theo giá hiện hành Tỷ đồng 1.090,44 5.972,47 4.882,03 

4 Các chỉ tiêu bình quân         

- GTSX/lao động nông nghiệp         

+    Giá so sánh (giá năm 2010) Triệu đồng 20,64 71,87 51,23 

+    Giá hiện hành Triệu đồng 20,64 106,80 86,16 

- GTSX/1 ha đất SXNN         

+    Giá so sánh (giá 2010) Triệu đồng 32,02 117,27 85,25 

+    Giá hiện hành Triệu đồng 32,02 174,27 142,25 

- Diện tích bình quân đất SXNN/LĐNN Ha 0,64 0,61 -0,03 

Nguồn: Theo số liệu thống kê huyện An Biên - Phòng Thống kê An Biên.  

- Việc chuyển đổi cơ cấu sản xuất trong nội bộ ngành nông nghiệp (chuyển t  

đất 02 vụ lúa sang 01 vụ lúa + 01 vụ tôm ) đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã 

hội của huyện trong thời gian qua. Nâng giá trị sản xuất nông nghiệp/1 ha đất sản xuất 

nông nghiệp (theo giá so sánh năm 2010) tăng t  32,02 triệu đồng năm 2010 lên 

117,27 triệu đồng năm 2020, gấp hơn 3,7 lần. 

- Giá trị sản xuất nông nghiệp/lao động sản xuất nông nghiệp theo giá so sánh 

cũng tăng t  20,64 triệu đồng năm 2010 lên 71,87 triệu đồng năm 2020, tăng 3,5 lần. 

- Thông qua quá trình khai thác, đầu tư sản xuất, giá trị đất đai ngày càng được 

nâng cao, thể hiện qua giá trị chuyển nhượng đất đai ngày càng tăng đã đóng góp vai 

trò quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, đặc biệt đóng góp vào thu 

ngân sách ở huyện. 

3.1.2. Hiệu quả về xã hội 

- Việc chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất nông nghiệp, nâng cao giá trị sản xuất 

trên 1 đơn vị diện tích, góp phần ổn định đời sống người dân trên địa bàn huyện, hạn 

chế tình trạng di cư tìm việc làm ở các nơi khác làm thiếu hụt lao động tại chỗ. 
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- Tạo điều kiện thuận lợi cho nông nghiệp - nông thôn chuyển dịch cơ cấu lao 

động sang phi nông nghiệp để tích tụ ruộng đất, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại 

hoá. 

- Đất các công trình phúc lợi công cộng tăng, cơ sở hạ tầng kỹ thuật  ngày càng 

hiện đại, giao thông đi lại ngày càng thuận lợi giúp việc di chuyển và lưu thông hàng hóa dễ 

dàng, nhiều công trình dự án lớn đã và đang được đầu tư đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế 

xã hội, rất thuận lợi cho mở rộng giao lưu, phát triển kinh tế, tìm kiếm việc làm, nâng 

cao dân trí và hưởng thụ ở mức cao hơn về sinh hoạt tinh thần. 

3.1.3. Hiệu quả về môi trƣờng 

- Môi trường các khu dân cư và đô thị t ng bước được cải thiện, đã xây dựng 

một số bãi tập kết rác ở các xã, hạn chế việc vứt rác ra kênh rạch, đường giao thông… 

- Chất lượng không khí, chất lượng nước đều nằm trong giới hạn tiêu chuẩn cho 

phép.  

Tuy nhiên, bên cạnh mặt tích cực vẫn còn một số vấn đề về môi trường:  

- Một số cơ sở sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp chưa xử lý triệt để chất 

thải, xả thải trực tiếp gây ô nhiễm môi trường đất và nước. 

- Các cơ sở xay xát còn nằm phân tán trong các khu dân cư nên gây ô nhiễm 

tiếng ồn, bụi… 

- Các khu dân cư nông thôn chưa hoàn chỉnh, thiếu công trình cấp thoát nước, 

xử lý nước thải cũng đã gây ra ô nhiễm môi trường.  

- Trong sản xuất nông nghiệp việc bón phân hóa học, thuốc tr  sâu, diệt cỏ 

không đúng liều lượng dẫn tới dư th a thấm vào đất, trôi chảy ra kênh rạch làm ô 

nhiễm nguồn nước. 

3.2. Tính hợp lý của việc sử dụng đất 

3.2.1. Cơ cấu sử dụng đất 

- Là huyện nông nghiệp nên đất nông nghiệp chiếm đến 89,69% DTTN toàn 

huyện. Trong đất nông nghiệp, thì đất trồng lúa chiếm tỷ trọng lớn, lên tới 68,63% 

DTTN và 76,29% diện tích đất nông nghiệp. Trong cơ cấu sử dụng đất trồng lúa thì 

đất chuyên trồng lúa nước (sản xuất 2 vụ lúa/năm) ngày càng giảm mạnh do tác động 

của Biến đổi khí hậu, nước biển dâng; loại hình 1 vụ lúa + 1 vụ tôm được mở rộng với 

quy mô lớn trong những năm gần đây đã đóng góp tích cực vào phát triển KT-XH ở 

Huyện và giúp tạo việc làm, nâng cao đời sống của các hộ nông dân. Đất cây lâu năm 

chỉ chiếm 9,09% DTTN, chủ yếu phân bố dọc theo các tuyến dân cư và dọc sông Cái 

Lớn. Đất r ng phòng hộ chỉ chiếm 4,34% DTTN.   

- Đất phi nông nghiệp chiếm cơ cấu nhỏ trong tổng diện tích tự nhiên toàn 

Huyện, chỉ chiếm 10,04%, cao hơn so với cơ cấu bình quân toàn tỉnh, nhưng thấp hơn 
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các huyện thị, thành phố: Rạch Giá 30,41%; Hà Tiên 23,63%, Châu Thành 13,68%, 

Gò Quao 13,37%, Kiên Lương 12,25%, Phú Quốc 11,41% và cao hơn so với các 

huyện còn lại trong tỉnh. Trong đất phi nông nghiệp, đất phát triển hạ tầng và đất ở 

chiếm tỷ trọng lớn, các loại đất còn lại chiếm cơ cấu nhỏ. 

Nhìn chung, cơ cấu sử dụng đất ở An Biên phản ánh rõ nét thực trạng phát triển 

ở huyện; là huyện có lợi thế phát triển nông nghiệp, công nghiệp – đô thị còn chậm 

phát triển, kinh tế phụ thuộc nhiều vào sản xuất nông nghiệp – thuỷ sản... nên trong cơ 

cấu sử dụng đất, đất nông nghiệp chiếm tỷ lệ lớn, đất phi nông nghiệp còn rất nhỏ. 

3.2.2. Mức độ thích hợp của từng loại đất so với yêu cầu phát triển KT-XH 

- Kết quả phân tích hiện trạng và cơ cấu sử dụng đất, cho thấy quá trình phát 

triển kinh tế – xã hội của Huyện phụ thuộc chủ yếu vào nông nghiệp – thuỷ sản. Các 

khu vực kinh tế công nghiệp và dịch vụ còn kém phát triển. Vì vậy, đất nông nghiệp 

chiếm tỷ lệ rất lớn trong tổng diện tích tự nhiên toàn Huyện.  

- Với yêu cầu đẩy mạnh tốc độ phát triển kinh tế và chuyển đổi cơ cấu kinh tế 

theo hướng thúc đẩy phát triển các ngành phi nông nghiệp, công nghiệp hoá nông 

nghiệp và hiện đại hoá nông thôn, thì yêu cầu chuyển đổi cơ cấu SDĐ t  nông nghiệp 

sang phi nông nghiệp là đúng hướng, nhưng còn chậm. 

- Việc chuyển đổi mục đích SDĐ trong nội bộ đất nông nghiệp, tăng tỷ trọng 

ngành thủy sản, ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất lúa gạo sạch, hữu cơ, … đã 

phát huy tốt lợi thế của điều kiện tự nhiên về đất, nguồn nước và sinh thái để tăng hiệu 

quả sản xuất. 

3.2.3. Tình hình đầu tư về vốn, vật tư, khoa học kỹ thuật trong sử dụng đất 

- ĐBSCL nói chung và huyện An Biên nói riêng có tiềm năng, truyền thống, 

kinh nghiệm, trình độ trong sản xuất lúa và NTTS, nên phần lớn diện tích đất đai, vốn, 

trình độ khoa học kỹ thuật ở địa phương đều được tập trung vào phát triển các lĩnh vực 

sản xuất này. 

- Đã huy động được nguồn lực trong dân, kết hợp sự hỗ trợ của Nhà nước để 

khai thác tốt quỹ đất trên địa bàn huyện vào phục vụ các mục tiêu phát triển KT-XH.  

- Trong sản xuất nông nghiệp đã có sự đầu tư tốt t  người sử dụng đất về vốn, 

vật tư, KH-KT tiến bộ để tạo ra giá trị gia tăng ngày càng cao trên đơn vị diện tích.  

- Tuy nhiên, cũng như thực trạng sản xuất nông nghiệp của nước ta, sản xuất 

nông nghiệp ở An Biên chủ yếu vẫn tồn tại ở quy mô hộ gia đình nên mô hình liên kết 

04 nhà chưa phát huy được hiệu quả. Công tác điều hành giá nông sản, dự báo và tìm 

kiếm thị trưòng ở cấp vĩ mô còn nhiều vấn đề phải giải quyết nên người dân hàng năm 

vẫn bị điệp khúc “được mùa mất giá  chi phối. 
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4. Phân tích, đánh giá những tồn tại trong việc sử dụng đất 

  - Hiệu quả sử dụng đất cây lâu năm không cao, toàn huyện có khoảng 3.600ha 

đất cây lâu năm, nhưng chỉ có khoảng 1.100ha đất trồng cây lâu năm cho sản phẩm thu 

hoạch có hiệu quả kinh tế (d a 700ha, xoài 200ha, chuối 200ha) là cho hiệu quả tốt, 

còn lại 2.500ha chủ yếu là đất vườn tạp hiệu quả còn rất thấp. 

 - Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, nhất là ứng dụng công nghệ cao và đẩy 

mạnh cơ giới hóa, hiện đại hóa đồng bộ để nâng cao năng suất, hiệu quả sử dụng đất 

nông nghiệp và tiếp tục giảm bớt lao động nông nghiệp còn chưa nhanh. 

 - Đất phi nông nghiệp còn chiếm tỷ lệ nhỏ trong cơ cấu sử dụng đất, trong đó 

quỹ đất phục vụ cho các ngành sản xuất phi nông nghiệp để tạo giá trị gia tăng còn 

chiếm tỷ lệ rất nhỏ, nhất là đất khu công nghiệp, đất cơ sở sản xuất kinh doanh.   

 - Do tính đồng bộ trong quy hoạch giữa các ngành chưa cao và những hạn chế 

trong dự báo nên quy hoạch sử dụng đất ở một số khu vực chưa phát huy được thế 

mạnh về tài nguyên đất đai, chưa thực sự hợp lý trong tổ chức không gian và giữa bố 

trí sử dụng đất trong giai đoạn trước mắt với nhu cầu phát triển lâu dài. Cơ cấu sử 

dụng đất chưa hợp lý giữa các ngành, chưa dành quỹ đất đủ cho phát triển mạng lưới 

trường học, thiết chế văn hoá thể thao cơ sở, công viên, cây xanh, xây dựng cơ sở hạ 

tầng… nhiều dự án đã được đặc ra nhưng do khó khăn về vốn đầu tư, khả năng thu hút 

đầu tư yếu nên chưa triển khai, hoặc triển khai chậm, dẫn tới tỷ lệ đất phi nông nghiệp 

còn thấp. 

III. Đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất kỳ trƣớc 

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất kỳ trƣớc 

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện An Biên đến năm 2020 của huyện An 

Biên được UBND tỉnh Kiên Giang phê duyệt tại Quyết định số 754/QĐ-UBND ngày 

06/3/2020. Kết quả thực hiện t ng nhóm đất như sau: 

Bảng 6: Kết quả thực hiện các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất 

huyện An Biên – tỉnh Kiên Giang 

  

STT 

  

  

Chỉ tiêu sử dụng đất 

  

  

Mã 

  

 Quy hoạch 

năm 2020 QĐ 

số 574/QĐ-

UBND  

Kết quả ƣớc tính thực hiện năm 2020 

 Diện 

tích  

So sánh 

 Tăng (+), 

giảm (-) ha  
 Tỷ lệ (%)  

(1) (2) (3)  (4)   (5)   (6)=(5)-(4)  (7)=(5)/(4)*100 

  Tổng diện tích tự nhiên   40.028,97 40.029,02 0,05 100,00 

1 Đất nông nghiệp NNP 35.419,22 36.009,08 589,87 101,67 

1.1 Đất trồng lúa LUA 26.838,55 27.471,79 633,24 102,36 

- 
Trong đó: Đất chuyên trồng lúa 

nước 
LUC 2.931,86 6.990,89 4.059,03 238,45 

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 88,64 103,56 14,92 116,83 

1.3 Đất trồng cây lâu năm  CLN 2.939,67 3.639,19 699,52 123,80 

1.4 Đất r ng phòng hộ RPH 1.852,00 1.736,73 -115,27 93,78 
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STT 

  

  

Chỉ tiêu sử dụng đất 

  

  

Mã 

  

 Quy hoạch 

năm 2020 QĐ 

số 574/QĐ-

UBND  

Kết quả ƣớc tính thực hiện năm 2020 

 Diện 

tích  

So sánh 

 Tăng (+), 

giảm (-) ha  
 Tỷ lệ (%)  

(1) (2) (3)  (4)   (5)   (6)=(5)-(4)  (7)=(5)/(4)*100 

1.5 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 3.700,00 3.057,80 -642,20 82,64 

2 Đất phi nông nghiệp  PNN 4.609,76 4.019,94 -589,82 87,20 

  Trong đó:           

2.1 Đất quốc phòng CQP 30,44 5,42 -25,02 17,82 

2.2 Đất an ninh CAN 11,63 11,30 -0,33 97,19 

2.3 Đất khu công nghiệp SKK 210,54   -210,54   

2.4 Đất thương mại, dịch vụ TMD 129,94 3,08 -126,86 2,37 

2.5 Đất cơ sở sản xuất PNN SKC 19,88 11,27 -8,61 56,71 

2.6 Đất phát triển hạ tầng DHT 1.345,05 1.250,25 -94,81 92,95 

  Trong đó:           

- Đất giao thông DGT 665,09 552,36 -112,73 83,05 

- Đất thủy lợi DTL 539,19 626,00 86,81 116,10 

- Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH 13,00 4,25 -8,75 32,69 

- Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 5,00 1,64 -3,36 32,80 

- Đất XD cơ sở GD &ĐT DGD 65,00 44,39 -20,61 68,29 

- Đất XD cơ sở TDTT DTT 8,00 4,26 -3,74 53,25 

- Đất công trình năng lượng DNL 20,21 0,76 -19,44 3,78 

- Đất công trình BC, VT DBV 0,72 0,31 -0,41 42,41 

- Đất có di tích lịch sử - văn hóa(*) DDT 1,74 0,75 -0,99 43,05 

- Đất bãi thải, xử lý chất thải(*) DRA 8,16 2,48 -5,68 30,40 

- Đất cơ sở tôn giáo(*) TON 7,70 7,34 -0,36   

- Đất làm NTNĐ, nhà tang lễ(*) NTD 5,99 3,44 -2,55 57,41 

- Đất xây dựng cơ sở DV XH DXH 0,62   -0,62   

- Đất chợ DCH 4,64 2,27 -2,37 48,87 

2.7 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 0,77 0,77 0,00 100,52 

2.8 Đất khu vui chơi, G.trí C.cộng DKV 1,83   -1,83   

2.9 Đất ở tại nông thôn ONT 1.033,96 1.008,25 -25,71 97,51 

2.10 Đất ở tại đô thị ODT 104,00 113,12 9,12 108,77 

2.11 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 22,01 11,35 -10,67 51,55 

2.12 Đất tín ngưỡng TIN 2,53 1,81 -0,71 71,73 

2.13 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 1.686,23 1.592,38 -93,85 94,43 

2.14 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 10,94 10,94 0,00 100,00 

3 Đất chƣa sử dụng CSD         

Nguồn:  - Số liệu quy hoạch kỳ trước theo QĐ số 754/QĐ-UBND ngày06/3/2020 của UBND tỉnh Kiên Giang về 

phê duyệt Điều chỉnht QHSDĐ đến năm 2020 huyện An Biên. 

- Số liệu thực hiện tổng hợp theo số liệu thống kê đất đai năm 2020 

- (*): Chỉ tiêu đất phát triển hạ tầng bổ sung theo quy định tại Thông tư 01/2021/TT-BTNMT so với chỉ 

tiêu đất hạ tầng được phê duyệt. 

1.1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp 

Chỉ tiêu đất nông nghiệp theo điều chỉnh quy hoạch được duyệt đến năm 2020 

là 35.419,22ha; kết quả thực hiện năm 2020 là 36.009,08ha, kết quả thực hiện vẫn còn 

cao hơn 589,87ha so với quy hoạch được duyệt. Nguyên nhân chung nhất là các công 
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trình phi nông nghiệp chu chuyển t  quỹ đất nông nghiệp chưa được đưa vào triển 

khai thực hiện hoặc đang thực hiện nhưng chưa hoàn thành, đặc biệt là công trình có 

diện tích lớn như: khu công nghiệp Xẻo Rô, đường ống dẫn khí lô B Ô Môn, đường bộ 

ven biển (hiện đang triển khai) đường tỉnh 966 (đang triển khai), các đường trục xã nối 

dài, … Cụ thể tình hình thực hiện t ng chỉ tiêu trong đất nông nghiệp như sau: 

- Đất trồng lúa: Chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch được duyệt đến năm 2020 là 

26.838,55ha, kết quả thực hiện đến năm 2020 còn 36.009,08ha, cao hơn 633,24ha, kế 

hoạch chuyển mục đích đất lúa sang nuôi trồng thủy sản ở Nam Yên còn chậm so với 

quy hoạch được duyệt, mặt khác việc chưa triển khai thực hiện các công trình phi nông 

nghiệp có sử dụng đất lúa (KCN Xẻo Rô, đường ống dẫn khí lo B Ô Môn, ĐT 966,…) 

đã làm chậm việc chuyển đổi đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp theo quy hoạch 

được duyệt. 

- Đất chuyên trồng lúa nước: Chỉ tiêu được duyệt đến năm 2020 là 2.931,86ha, 

kết quả thực hiện đến năm 2020 còn 6.990,89ha, cao hơn 4.059,03ha, kế hoạch chuyển 

mục đích đất lúa sang kết hợp nuôi trồng thủy sản còn chậm so với quy hoạch được 

duyệt, tập trung chủ yếu ở các xã Đông Yên, Hưng Yên và thị trấn Thứ Ba. 

- Đất trồng cây hàng năm: Chỉ tiêu đất trồng cây hàng năm theo điều chỉnh quy 

hoạch được duyệt đến năm 2020 là 88,64ha, kết quả thực hiện năm 2020 là 103,56ha, 

tăng 14,92ha so với quy hoạch được duyệt. Nguyên nhân do chuyển đổi cơ cấu cây 

trồng hàng năm của các hộ gia đình cá nhân trên địa bàn các xã, thị trấn. 

- Đất trồng cây lâu năm: Chỉ tiêu đất trồng cây lâu năm theo điều chỉnh quy 

hoạch được duyệt đến năm 2020 là 2.939,67ha, kết quả thực hiện năm 2020 là 

3.639,19ha, kết quả thực hiện vẫn còn cao hơn 699,52ha so với quy hoạch được duyệt. 

Nguyên nhân do chưa chu chuyển sang xây dựng  các công trình phi nông nghiệp được 

duyệt như KCN Xẻo Rô ở xã Hưng Yên, Trung tâm nghề cá Kiên Giang ở xã Tây Yên 

A. 

- Đất rừng phòng hộ: Chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch được duyệt đến năm 2020 

là 1.852ha, kết quả thực hiện đến năm 2020 là 1.736,73ha, thực hiện thấp hơn chỉ tiêu 

quy hoạch được duyệt là 115,27ha. Nguyên nhân do thời gian thực hiện ngắn, chưa 

triển khai thực hiện hoàn thành chương trình trồng r ng phòng hộ ven biển trên đất bãi 

bồi trên địa bàn 04 xã ven biển theo quy hoạch được duyệt. 

- Đất nuôi trồng thủy sản: Chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch được duyệt đến năm 

2020 là 3.700ha, thực hiện 3.057,80ha, thấp hơn 642,20ha và đạt 82,64% so với quy 

hoạch được duyệt. Tuy xu thế chuyển đổi đất lúa – tôm sang đất chuyên tôm ở 03 xã 

Nam Thái, Nam Thái A và Nam Yên đang diễn ra rất nhanh, nhưng vẫn chưa đáp ứng 

được chỉ tiêu quy hoạch được duyệt, đặc biệt là ở xã Nam Yên chuyển đổi chậm hơn 

so với 2 xã còn lại (phần giáp ra xã Tây Yên). 
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1.2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất phi nông nghiệp 

Nhóm đất phi nông nghiệp: Chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch được duyệt đến năm 

2020 là 4.609,76ha, kết quả thực hiện đến năm 2020 là 4.019,94ha, thấp hơn 589,82ha, 

đạt 87,20% so với quy hoạch được duyệt. Cụ thể thực hiện t ng chỉ tiêu như sau: 

- Đất quốc phòng: Chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch được duyệt đến năm 2020 là 

30,44ha, kết quả thực hiện đến năm 2020 là 5,42ha, thực hiện thấp hơn so với chỉ tiêu 

quy hoạch được duyệt 25,02ha. Nguyên nhân do chưa triển khai các công trình quốc 

phòng được phê duyệt như: Mở rộng Ban chỉ huy quân sự huyện An Biên (đang triển 

khai mở rộng 5,02ha), Trường bắn và thao trường huấn luyện An Biên, trận địa súng 

máy phòng không ở xã Hưng Yên, căn cứ hậu phương tại xã Đông Yên và căn cứ 

chiến đấu ở Tây Yên A. 

- Đất an ninh: Chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch được duyệt đến năm 2020 là 

11,63ha, kết quả thực hiện đến năm 2020 là 11,30ha, thực hiện thấp hơn so với chỉ tiêu 

quy hoạch được duyệt 0,33ha, do chưa triển khai thực hiện trụ sở công an cấp xã được 

phê duyệt. 

- Đất khu công nghiệp: Chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch được duyệt đến năm 

2020 là 210,54ha là diện tích Khu công nghiệp Xẻo Rô trên địa bàn xã Hưng Yên, 

hiện nay đang triển khai xúc tiến kêu gọi đầu tư, do đó chưa có chỉ tiêu đất khu công 

nghiệp trên địa bàn huyện năm 2020. 

- Đất thương mại, dịch vụ: Chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch được duyệt đến năm 

2020 là 129,94ha, kết quả thực hiện đến năm 2020 là 3,08ha, thực hiện thấp hơn so với 

chỉ tiêu quy hoạch được duyệt 126,86ha, do chưa triển khai thực hiện khu thương mại 

– dịch vụ trong khu công nghiệp Xẻo Rô (71,28ha) và Trung tâm nghề cá Kiên Giang 

ở xã Tây Yên A (54,84ha). 

- Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: Chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch được 

duyệt đến năm 2020 là 19,88ha, kết quả thực hiện đến năm 2020 là 11,27ha, thực hiện 

thấp hơn so với chỉ tiêu quy hoạch được duyệt 8,61ha, do chưa triển khai thực hiện 

theo quy hoạch được duyệt các dự án như: Công ty may mặc Vinatex ở Đông Thái 

3,74ha, khu giết mổ gia súc, gia cầm tập trung ở xã Đông Thái 2,6ha, khu sản xuất 

kinh doanh tập trung ở xã Đông Yên 2,4ha,…. 

- Đất phát triển hạ tầng: Chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch được duyệt đến năm 

2020 là 1.345,05ha, kết quả thực hiện đến năm 2020 là 1.250,25ha, thực hiện thấp hơn 

so với chỉ tiêu quy hoạch được duyệt 94,81ha và đạt 92,95% chỉ tiêu quy hoạch. 

Nguyên nhân là do nhiều công trình dự án năng lượng (đường ống dẫn khí Lô B – O 

Mon), giao thông (đường ĐT 966, đường huyện DK 01, 02, 03 và 04), thủy lợi, giáo 

dục, y tế, VH-TT, chợ nông thôn thực hiện đều chậm hơn so với quy hoạch. Bên cạnh 

đó những khó khăn khách quan trong thu hút đầu tư thì thường một dự án đầu tư hạ 

tầng phải mất nhiều thời gian để triển khai đầu tư, do phải tiến hành quy hoạch chi tiết, 
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xây dựng dự án đầu tư, tổ chức đấu thấu, thiết kế, thi công… nên mặc dù danh mục dự 

án phát triển hạ tầng được xét duyệt trong quy hoạch sử dụng đất là rất cần thiết cho 

nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn nhưng triển khai đầu tư thì thường có 

độ trễ nhất định so với ý tưởng khi quy hoạch. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu 

QHSDĐ phát triển hạ tầng như bảng sau: 

- Đất sinh hoạt cộng đồng: Chỉ tiêu đất sinh hoạt cộng đồng theo điều chỉnh quy 

hoạch được duyệt đến năm 2020 là 0,77ha, cơ bản ổn định so với hiện trạng năm 2015. 

Kết quả thực hiện năm 2020 là 0,77ha, thực hiện theo điều chỉnh quy hoạch được 

duyệt. 

- Đất khu vui chơi, giải trí công cộng: Chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch được duyệt 

năm 2020 là 1,83ha, là diện tích bố trí mới so với điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, 

chủ yếu là đất công viên cây xanh trong khu đô thị Thứ 7, tuy nhiên đến năm 2020 

chưa triển khai thực hiện chỉ tiêu này. 

- Đất ở tại nông thôn: Chỉ tiêu đất ở tại nông thôn theo theo điều chỉnh quy 

hoạch được duyệt đến năm 2020 là 1.033,96ha, kết quả thực hiện năm 2020 là 

1.008,25ha, thực hiện thấp hơn 25,71ha so với điều chỉnh quy hoạch được duyệt. 

Nguyên nhân do chưa triển khai khu tái định cư Khu công nghiệp Xẻo Rô theo quy 

hoạch. 

- Đất ở tại đô thị: Chỉ tiêu đất ở tại đô thị theo theo điều chỉnh quy hoạch được 

duyệt đến năm 2020 là 104ha, kết quả thực hiện năm 2020 là 113,12ha, thực hiện cao 

hơn 9,12ha so với điều chỉnh quy hoạch được duyệt. 

- Đất xây dựng trụ sở cơ quan: Chỉ tiêu đất xây dựng trụ sở cơ quan theo điều 

chỉnh quy hoạch được duyệt đến năm 2020 là 22,01ha, kết quả thực hiện năm 2020 là 

11,35ha, thực hiện thấp hơn 10,35ha và chỉ đạt 51,55% so với điều chỉnh quy hoạch 

được duyệt. Nguyên nhân do đang triển khai thực hiện khu hành chính xã Hưng Yên.  

- Đất cơ sở tín ngưỡng: Chỉ tiêu đất cơ sở tín ngưỡng theo điều chỉnh quy hoạch 

được duyệt đến năm 2020 là 2,53ha, kết quả thực hiện năm 2020 là 1,81ha, thấp hơn 

0,71 ha so với điều chỉnh quy hoạch được duyệt.  

-  Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối: Chỉ tiêu đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối theo 

điều chỉnh quy hoạch được duyệt đến năm 2020 là 1.686,23ha, kết quả thực hiện năm 

2020 là 1.592,38ha, thấp hơn 93,85ha so với điều chỉnh quy hoạch được duyệt do kiểm 

kê đất đai năm 2019 đã chỉnh lý ranh của một số suối so với bản đồ kiểm kê năm 2014. 

- Đất có mặt nước chuyên dùng: Chỉ tiêu đất có mặt nước chuyên dùng theo 

điều chỉnh quy hoạch được duyệt đến năm 2020 là 10,94ha, cơ bản ổn định so với hiện 

trạng năm 2015. Kết quả thực hiện năm 2020 là 10,94 ha. 
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2. Đánh giá những mặt đƣợc, những tồn tại và nguyên nhân của tồn tại 

trong thực hiện quy hoạch sử dụng đất kỳ trƣớc 

2.1. Những mặt đạt đƣợc 

- Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã tạo khung pháp lý và là công cụ quản lý 

Nhà nước về đất đai, hướng việc sử dụng tài nguyên đất đi vào nề nếp, hiệu quả cao và 

bền vững. 

- Trên cơ sở quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được duyệt đã thu hút các nhà đầu 

tư vào đầu tư phát triển công nghiệp, dịch vụ,… xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển đô 

thị, xây dựng nông thôn mới… góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, nâng cao 

hiệu quả sử dụng đất. 

- Trên cơ sở quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được UBND tỉnh phê duyệt, 

UBND huyện đã xây dựng kế hoạch sử dụng đất hàng năm, tạo cơ sở pháp lý để thực 

hiện công tác giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất đúng 

theo quy định của Luật đất đai năm 2013; góp phần giảm thiểu tình trạng thu hồi đất 

không theo kế hoạch, t  đó làm giảm tình trạng khiếu nại, khiếu kiện trong sử dụng 

đất, giúp ổn định tình hình an ninh, chính trị ở địa phương. 

- Những thay đổi của Luật đất đai năm 2013 về công tác quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất đã giúp hạn chế được tình trạng quy hoạch treo, gây bức xúc trong dự luận xã 

hội, tác động tiêu cực đến quyền, lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất. Nội dung 

quy hoạch sử dụng đất thực hiện phân bổ chỉ tiêu các loại đất theo t ng cấp quy hoạch 

để v a đảm bảo tính chặt chẽ, khoa học, v a đáp ứng được yêu cầu quản lý của t ng 

cấp. 

- Sự tham gia của người dân trong công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã 

t ng bước phát huy được tính dân chủ, công khai, minh bạch thông qua việc quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất được công bố công khai, mọi đối tượng sử dụng đất đều 

được biết để thực hiện, hạn chế được những tiêu cực trong công tác quản lý đất đai. 

2.2. Những tồn tại, và nguyên nhân của tồn tại 

- Chỉ tiêu sử dụng đất phi nông nghiệp phần lớn đạt thấp so với quy hoạch, thể 

hiện qua số lượng công trình, dự án và diện tích chưa thực hiện còn chiếm tỷ lệ cao so 

với Quyết định của UBND tỉnh đã phê duyệt. 

- Công tác dự báo và quy hoạch các ngành làm cơ sở cho quy hoạch sử dụng đất 

còn những hạn chế nhất định. Nhu cầu sử dụng đất của một số ngành có liên quan đến 

sử dụng đất phi nông nghiệp còn nặng về định hướng lâu dài mà chưa cân nhắc đầy đủ 

đến khả năng (nhất là khả năng tài chính) thực hiện trong kỳ kế hoạch 5 năm, nên dẫn 

đến mức độ thực hiện còn thấp so với chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được 

duyệt.  
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- Công tác chỉ đạo của các cấp, các ngành đối với các nhà đầu tư thuộc lĩnh vực 

ngành quản lý còn chưa sâu sát, dẫn tới nhiều nhà đầu tư thực hiện chậm tiến độ hoặc 

chưa thực hiện công trình, dự án được phê duyệt trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng 

đất. 

- Việc đầu tư xây dựng các công trình còn phụ thuộc vào chủ đầu tư đăng ký dự 

án nên tiến độ triển khai các dự án chậm hơn so với quy hoạch (khu công nghiệp, cơ 

sở thể dục - thể thao, giáo dục – đào tạo, hệ thống giao thông….); công tác bồi thường 

giải phóng mặt bằng và công tác triển khai thực hiện các quy hoạch chưa đồng bộ, vẫn 

còn khó khăn về kinh phí đền bù giải phóng mặt bằng cho xây dựng các công trình 

công cộng (nhất là việc cấp kinh phí không đúng tiến độ), dẫn tới chỉ tiêu đất phi nông 

nghiệp đạt thấp so với kế hoạch được duyệt.  

- Biến đổi khí hậu, nước biển dâng ngày càng tác động mạnh mẽ lên khu vực 

ven biển, trong đó có An Biên; nên mặc dù trong quy hoạch được duyệt đã dự báo và 

chuyển đổi một số khu vực phía Tây kênh Xẻo Rô t  đất 02 vụ lúa sang phát triển mô 

hình 01 vụ lúa – 01 vụ tôm nhưng do thay đổi thời tiết đã làm cho xâm nhập mặn sâu 

vào nội đồng không những ở bờ Tây mà lan sang cả bờ Đông kênh Xẻo Rô dẫn tới 

nhiều diện tích quy hoạch 02 vụ lúa nhưng thiếu nước ngọt không sản xuất được phải 

chuyển đổi sang phát triển mô hình 01 vụ lúa – 01 vụ tôm. 

3. Bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng 

đất trong kỳ tới. 

Qua những kết quả đạt được và những nguyên nhân tồn tại trong việc thực hiện 

quy hoạch sử dụng đất kỳ trước cho ta những bài học kinh nghiệm quý báu để thực 

hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ tới: 

- Trong quá trình lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện cần bám sát 

định hướng quy hoạch sử dụng đất của cấp trên, tạo sự thống nhất trong quá trình triển 

khai thực hiện quy hoạch sử dụng đất. 

- Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện An Biên lần này cần bám sát tinh 

thần chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết 120-NQ/CP về phát triển bền vững vùng 

ĐBSCL, trong đó cần thay đổi tư duy, nhận thức, chuyển đổi t  tư duy an ninh lương 

thực sang phát triển kinh tế nông nghiệp với 03 lĩnh vực chủ lực theo thứ tự ưu tiên là 

thuỷ sản – trái cây – lúa gạo. 

- Trong công tác dự báo nhu cầu sử dụng đất cho các ngành, lĩnh vực, nhất là 

một số ngành liên quan đến sử dụng đất phi nông nghiệp không nên nặng về định 

hướng lâu dài mà nên cân nhắc đến khả năng (nhất là khả năng tài chính) thực hiện để 

công tác dự báo nhu cầu sát với tình hình thực tiễn để việc thực hiện triển khai kế 

hoạch sử dụng đất đạt kết quả cao, tránh hiện tượng quy hoạch treo.  

- Tuyên truyền, phổ biến thông tin về quy hoạch sử dụng đất đến các đối tượng 

sử dụng đất được biết để thực hiện đúng pháp luật, đúng quy hoạch… Tăng cường 

công tác tuyên truyền về pháp luật đất đai sâu rộng đến người dân; tăng cường công 

tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.. 
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PHẦN II 

PHƢƠNG ÁN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 

 

I. Định hƣớng sử dụng đất 

1. Khái quát phƣơng hƣớng, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 

Tập trung huy động các nguồn lực trong và ngoài Huyện đầu tư phát triển kết 

cấu hạ tầng kinh tế – xã hội, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế đẩy mạnh chuyển dịch cơ 

cấu kinh tế, đưa huyện tiếp tục phát triển bền vững theo hướng công nghiệp hoá, hiện 

đại hoá nông nghiệp, nông thôn. Giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc xã hội, 

tạo việc làm, giảm tỷ lệ hộ nghèo, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; phát 

triển văn hoá, thể dục - thể thao, y tế và giáo dục ngang tầm với phát triển kinh tế; 

nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; tích cực xây dựng nông thôn mới. 

Giữ vững ổn định an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội. Tập trung củng cố, kiện 

toàn và nâng lên chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị, trong đó trọng tâm nâng 

lên năng lực lãnh đạo của các cấp uỷ, sức chiến đấu của chi bộ, đảng bộ; hiệu lực, hiệu 

quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ 

quốc và các đoàn thể. Phấn đấu đến năm 2030 trở thành huyện phát triển trung bình 

khá so mặt bằng chung của Tỉnh.  

- Các khâu đột phá sau: 

+ Tăng cường đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nhất là hạ tầng giao thông, kết 

nối thông suốt với các vùng phụ cận, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội. Đẩy 

nhanh chuyển dịch cơ cấu sử dung đất nông nghiệp theo Nghị quyết 08-NQ/HU của 

Huyện ủy về phát triển kinh tế vùng chuyển dịch trên địa bàn huyện. 

+ Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, sử dụng cán bộ và nâng cao chất 

lượng nguồn nhân lực đề đáp ứng yêu cầu đẩy nhanh công nghiệp hóa, hiện đại hoá 

nông nghiệp nông thôn. 

+ Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ vào sản xuất, tăng giá trị 

sản phẩm; thúc đẩy tăng trưởng các ngành kinh tế. 

+ Tập trung phát triển các đô thị theo quy hoạch, kêu gọi đầu tư bằng nhiều giải 

pháp để nâng thị trấn Thứ Ba thành đô thị loại IV. 

+ Tranh thủ sự hỗ trợ của tỉnh, tạo mọi điều kiện thuận lợi để sớm hình thành và 

đưa vào hoạt động khu công nghiệp Xẻo Rô, Trung tâm nghề cá Kiên Giang. 

- Nhiệm vụ và biện pháp chủ yếu:  

+    kinh t : Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng dần tỷ 

trọng giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng, gắn với phát triển thương mại - dịch vụ; 

giảm tỷ trọng trong nông nghiệp - thủy sản. Tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng; 
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thực hiện có hiệu quả đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn huyện. Khai 

thác có hiệu quả mặt nước bãi bồi ven biển, gắn với kêu gọi đầu tư du lịch ven biển. 

Quy hoạch và hình thành các vùng nuôi tôm công nghiệp; chế biến thủy, hải sản. Đẩy 

mạnh thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Tạo điều 

kiện triển khai thực hiện dự án điện gió, điện năng lượng mặt trời. Chủ động phối hợp 

các sở, ban ngành tỉnh kêu gọi đầu tư vào Khu công nghiệp Xẻo Rô, Trung tâm Dịch 

vụ - Hậu cần nghề cá. Lập chương trình, đề án phát triển đô thị, nâng thị trấn Thứ Ba 

thành đô thị loại IV. Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trung tâm thương mại thị trấn Thứ 

Ba, Khu đô thị Thứ Bảy. Đầu tư hạ tầng giao thông đồng bộ, thông suốt. Thực hiện tốt 

công tác thu, chi tài chính ngân sách; phát triển dịch vụ tín dụng, ngân hàng. Triển khai 

thực hiện tốt hạ tầng cung cấp điện, nước sinh hoạt; nâng cao chất lượng các tổ hợp tác, 

hợp tác xã hiện có. Tạo điều kiện cho kinh tế tư nhân, kinh tế hộ phát triển. Đẩy mạnh 

ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ vào sản xuất và đời sống. Chủ động ứng phó với 

biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường. 

+    văn ho  –    hội  Tiếp tục thực hiện các giải pháp về đổi mới căn bản, 

toàn diện Giáo dục và Đào tạo. Nâng cao chất lượng Giáo dục - Đào tạo, phổ cập theo 

quy định; tập trung xây dựng trường chuẩn quốc gia, trường trọng điểm; thực hiện tốt 

công tác xã hội hóa giáo dục.  

Chăm lo phát triển văn hóa, con người, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, 

nâng cao chất lượng công tác bình xét, công nhận các danh hiệu văn hóa; thực hiện có 

hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại  và 

phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ; tăng cường xã hội hóa, 

đầu tư hoàn chỉnh các hạng mục Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện, xã; quan tâm 

thực hiện tốt công tác gia đình; nâng cao chất lượng công tác thông tin tuyên truyền; 

quản lý chặt chẽ các hoạt động văn hóa.  

Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân; thực hiện có hiệu quả các 

chương trình mục tiêu quốc gia về y tế; tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở y tế tư 

nhân phát triển theo quy định.  

Giải quyết tốt các vấn đề xã hội và bảo đảm an sinh xã hội; đẩy mạnh công tác 

đào tạo nghề, giải quyết việc làm; thực hiện tốt chương trình mục tiêu về giảm nghèo 

bền vững; thường xuyên chăm lo cho các gia đình chính sách, gia đình có công với 

cách mạng, hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn. Thực hiện tốt công tác phụ nữ và bình 

đẳng giới trong tình hình mới. Chú trọng công tác chăm sóc bà mẹ, trẻ em. 

2. Quan điểm sử dụng đất 

- Sử dụng đất bền vững trên cơ sở chủ động thích ứng, phát huy tiềm năng, thế 

mạnh, chuyển hoá những thách thức thành cơ hội để phát triển, bảo đảm được cuộc 

sống ổn định, khá giả của người dân, chú trọng bảo vệ tài nguyên đất, nước.     
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- Thay đổi tư duy khai thác sử dụng tài nguyên đất, chuyển t  tư duy phục vụ 

sản xuất nông nghiệp thuần tuý, chủ yếu là sản xuất lúa sang tư duy phát triển kinh tế 

nông nghiệp đa dạng, đáp ứng nhu cầu của thị trường, chuyển t  phát triển số lượng 

sang chất lượng, xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển nông nghiệp ứng dụng 

công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ và nông nghiệp sạch gắn với chuỗi giá trị và xây 

dựng thương hiệu; chú trọng phát triển công nghiệp chế biến và công nghiệp hỗ trợ 

gắn với phát triển kinh tế nông nghiệp. 

- Sử dụng đất phải tôn trọng quy luật tự nhiên, phù hợp với điều kiện thực tế, 

tránh can thiện thô bạo vào tự nhiên; chọn mô hình thích ứng theo tự nhiên, thân thiện 

với môi trường và phát triển bền vững. 

- Xác định biến đổi khí hậu và nước biển dâng là xu thế tất yếu phải sống chung 

và thích nghi, phải biến thách thức thành cơ hội. Lấy tài nguyên nước là yếu tố cốt lõi, 

là cơ sở cho việc hoạch định quy hoạch sử dụng đất.    

3. Định hƣớng sử dụng đất theo khu chức năng 

3.1. Phân v ng sử dụng đất 

Theo quy hoạch xây dựng vùng huyện An Biên đến năm 2040, xác định huyện 

An Biên được chia thành 03 vùng phát triển kinh tế - xã hội như sau:   

Tiểu v ng 1: Vùng trung tâm  

- Phạm vi bao gồm: thị trấn Thứ Ba, một phần xã Đông Thái (đô thị Thứ Bảy), 

một phần xã Hưng Yên. Đây là Vùng nằm ở vị trí trung tâm huyện, có thị trấn Thứ Ba 

là trung tâm hành chính, kinh tế và văn hóa của huyện, có cơ sở hạ tầng khá tốt, đô thị 

thứ Bảy nằm trên xã Đông Thái đã được đầu tư cơ sở hạ tầng, là trục phát triển của 

quốc lộ 63 và trục đường Xuyên Á phía nam, là 1 điều kiện để thúc đẩy phát triển đô 

thị dịch vụ, xã Hưng Yên đã được quy hoạch khu đô thị công nghiệp Xẻo Rô là khu 

công nghiệp động lực của tỉnh về phát triển hậu cần nghề cá, công nghiệp năng lượng, 

đóng tàu....  

- Hướng phát triển lấy trục Quốc lộ 63, đường ven sông cái lớn, trục Xuyên Á 

Phía Nam là trục động lực . Lấy thị trấn Thứ Ba là trung tâm của tiểu vùng. 

Tiểu v ng 2:  ùng đô thị dịch vụ hậu cần ngành nông nghiệp (lấy thủy sản là 

mũi nhọn). 

- Phạm vi bao gồm xã Tây Yên, Nam Thái và Nam Thái A, một phần Tây Yên 

A, một phần Nam Yên. Tiểu vùng nằm về phía bắc của huyện với lợi thế có hơn 20km 

bờ biển và là vùng phát triển về nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản, bảo vệ cảnh quan 

biển. 

- Phát triển dân cư, đô thị theo điểm và tuyến: gắn với trục đường tỉnh 994. 
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- Phát triển dân cư đô thị, dịch vụ ngành nông nghiệp, nghề cá, du lịch sinh thái 

cảnh quan biển và sông Cái lớn. 

- Vùng nông nghiệp, đánh bắt, chuyên canh nuôi trồng thủy sản kỹ thuật cao, 

trung tâm hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, trung tâm nghề cá của vùng, du lịch nông 

nghiệp, bảo vệ môi trường biển.   

Tiểu v ng 3: Ph t triển ph t triển nông thôn gắn với ph t triển nông nghiệp 

dịch vụ, du lịch, có chức năng (vùng dự trữ ph t triển đô thị), ph t triển hậu cần 

nông nghiệp 

Phát triển dân cư, nông nghiệp, phát triển nông nghiệp chuyên canh cây lúa, cây 

ăn trái, thủy sản nước ngọt, cánh đồng mẫu lớn nông nghiệp kỹ thuật cao, kết hợp du 

lịch sinh thái. Là vùng nguyên liệu ngành nông nghiệp. 

 

3.2. Định hƣớng phát triển đô thị 

Các đô thị trên địa bàn huyện An Biên thuộc hệ thống chuỗi đô thị hành lang 

biển Tây của Tỉnh, được phát triển theo dạng chuỗi đô thị ven biển khởi đầu t  Hà 

Tiên, Kiên Lương, Thổ Sơn, Mỹ Lâm đến Rạch Giá, Minh Hương, Thứ Ba, Thứ Bảy, 

Thứ Mười Một, là chuỗi đô thị có quy mô v a và lớn, khai thác toàn diện kinh tế ven 

biển thuộc Vịnh Thái Lan, là khu vực có địa hình tự nhiên và cảnh quan đẹp. 
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Định hướng hình thành c c cụm đô thị  

- Cụm đô thị hành chính: Không gian phát triển gồm hạt nhân là thị trấn Thứ Ba, 

là đô thị hiện hữu, là trung tâm hành chính, kinh tế, văn hóa huyện An Biên; trung tam 

thương maik, dịch vụ - du lịch, có mật độ dân số tương đối cao, tốc độ đo thị hóa 

nhanh và gắn liền với trục giao thông chủ đạo là quốc lộ 63. 

- Cụm đô thị Thương mại - Dịch vụ: Không gian phát triển gồm hạt nhân là trung 

tâm xã Đông Thái (Đô thị thứ Bảy), là đô thị mới, hiện đại, chất lượng cao của huyện 

An Biên, với tính chất là trung tâm thương mại, dịch vụ - du lịch vùng U Minh 

Thượng, trung tâm đào tạo nghề, gắn với các trục giao thông chủ đạo là quốc lộ 63, 

trục hành lang xuyên Á. 

- Cụm đô thị Công nghiệp: Không gian phát triển lấy hạt nhân là trung tâm xã 

Hưng Yên, là đô thị phát triển về dịch vụ công nghiệp phục vụ KCN Xẻo Rô và Trung 

tâm nghề cá Kiên Giang, dịch vụ công nghiệp cảng, gắn với trục giao thông chủ đạo là 

quốc lộ 63, đường sông Cái Lớn, cảng Tắc Cậu. 

- Cụm đô thị Hậu cần Nông nghiệp: Không gian phát triển gồm hạt nhân là trung 

tâm xã Nam Yên, là khu đô thị mới, hiện đại, chất lượng cao của An Biên, với trung 

tâm hậu cần ngành nông nghiệp của vùng, gắn với các trục giao thông chủ đạo là 

đường tỉnh 964, trục hành lang ven biển tây. Hướng phát triển ra biển. 

- Cụm đô thị sinh thái nông nghiệp: Không gian phát triển gồm hạt nhân là trung 

tâm xã Đông Yên, là khu đô thị mới, với tính chất là vùng nguyên liệu nông nghiệp, 

phát triển du lịch sinh thái vườn, sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. 

Hướng phát triển gắn với trục ĐT 966 kết nối với vùng U Minh Thượng. 

Lộ trình ph t triển c c đô thị: 

Theo Quyết định số 988/QĐ-UBND ngày 28/4/2017 về việc phê duyệt Chương 

trình phát triển đô thị toàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn đến năm 2025, Quyết định số 

241/QĐ-TTg ngày 24/02/2021 về việc phê duyệt kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc 

giai đoạn đến năm 2021-2030 và Quy hoạch xây dựng vùng huyện An Biên đến năm 

2040 xác định lộ trình phát triển đô thị như sau: 

- Trong giai đoạn t  nay đến năm 2025 xây dựng đô thị Thứ Ba đạt chuẩn đô thị 

loại IV, xây dựng đô thị Thứ Bảy đạt chuẩn đô thị loại V, dân số đô thị khoảng 35.000 

người, tỷ lệ đô thị hóa 26,2%. Giai đoạn 2025 -2030, giữ nguyên hệ thống đô thị Thứ 

Ba và đô thị Thứ Bảy, tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật tại các đô 

thị hiện hữu, nâng tỷ lệ đô thị hóa lên 34,5% và dân số đô thị khoảng 43.000 người. 

Giai đoạn 2031-2050: Tiếp tục xây dựng thêm 03 đô thị mới đạt chuẩn đô thị loại 

V bao gồm: đô thị Hưng Yên (trung tâm là Khu công nghiệp Xẻo Rô), đô thị Nam Yên 

(trung tâm là xã Nam Yên) và nâng cấp xã Đông Yên thành đô thị loại V sau năm 

2040. Đến năm 2050, toàn huyện có 05 khu đô thị, trong đó 01 đô thị đạt chuẩn đô thị 
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loại IV và 04 đô thị đạt chuẩn đô thị loại V, dân số đô thị khoảng 100 ngàn người, tỷ lệ 

đô thị hóa đạt 53,3%, nâng cấp toàn bộ huyện An Biên đạt tiêu chuẩn thị xã. 

3.3. Định hƣớng sử dụng đất theo khu chức năng 

- Phát huy lợi thế của t ng địa bàn gắn với nâng cao hiệu quả phát triển sản 

xuất nông nghiệp thủy sản theo hướng thâm canh và ứng dụng công nghệ cao; đa dạng 

hóa các loại hình sử dụng đất theo hướng tăng vụ, tăng năng suất, chất lượng và sức 

cạnh tranh cho nông thủy sản. 

- Ưu tiên đất cho xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng, các khu đô thị (mở rộng 

trung tâm TT. Thứ Ba, hình thành khu đô thị Thứ Bảy), Khu công nghiệp Xẻo Rô, cơ 

sở sản xuất kinh doanh nhằm tạo đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc 

phòng, bảo vệ môi trường. Dành quỹ đất thỏa đáng để xây dựng các công trình hạ tầng 

có vai trò nối kết An Biên với bên ngoài, nhất là với các trung tâm kinh tế lớn trong và 

ngoài tỉnh. Cụ thể là các tuyến đường giao thông kết nối như: Đường hành lang ven 

biển, Quốc lộ 63, các tuyến đường tỉnh ĐT964, ĐT966; các tuyến đường huyện nối kết 

các xã và mạng lưới đường giao thông nông thôn … 

- Lựa chọn mô hình để khuyến khích, tạo điều kiện về đất đai cho xây dựng các 

khu dân cư đẹp về kiến trúc, tốt về môi trường, phù hợp với điều kiện tự nhiên của 

t ng vùng, kế th a được các tinh hoa truyền thống kết hợp ứng dụng các thành tựu của 

kiến trúc hiện đại để tạo phong cách và nét đặc sắc cho dân cư trên địa bàn của huyện. 

- Có chính sách hỗ trợ để ngành nông nghiệp sử dụng có hiệu quả cao sản phẩm 

phụ của trồng trọt và thuỷ sản, chất thải chăn nuôi và sinh hoạt vào sản xuất phân hữu 

cơ vi sinh, tái tạo năng lượng để v a ngăn chặn có hiệu quả ô nhiễm môi trường đất, 

nước, không khí, v a cung cấp nguồn phân hữu cơ để bồi bổ độ phì nhiêu đất đai, hạn 

chế ô nhiễm, góp phần sử dụng bền vững tài nguyên đất đai.  

- Hướng sử dụng đất trong dài hạn t ng nhóm mục đích sử dụng được xác định 

như sau: 

+ Cơ cấu sử dụng đất nông nghiệp, bao gồm đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi 

trồng thuỷ sản và đất lâm nghiệp có chiều hướng ổn định về địa bàn và cơ cấu sử dụng 

đất trong t ng nhóm mục đích sử dụng sẽ tiếp tục chuyển đổi theo hướng sau: 

Đất sản xuất nông nghiệp: Sẽ hình thành các vùng chuyên canh lúa, lúa – tôm 

tập trung theo mô hình cánh đồng mẫu lớn đang triển khai trên địa bàn; đồng thời tái 

cơ cấu sản xuất theo đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp. 

Nuôi trồng thuỷ sản hình thành các vùng nuôi trồng thủy sản tập trung và kết 

hợp nuôi luân canh trong ruộng lúa và trong mương vườn để tăng hiệu quả sử dụng đất 

đai, cung ứng lượng thủy sản cho nhu cầu nội huyện cũng như xuất ra bên ngoài. 
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Đất lâm nghiệp, tiếp tục thực hiện chương trình trồng r ng phòng hộ trên đất 

bãi bồi ven biển để tăng diện tích r ng phòng hộ phòng chống thiên tai, hạn chế xói lở 

bờ biển, đồng thời góp phần bảo vệ môi trường. 

Đất phi nông nghiệp tiếp tục tăng do cơ sở hạ tầng và vật chất kỹ thuật trên địa 

bàn huyện còn rất thiếu; đồng thời bổ sung quỹ đất xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ 

chương trình mục tiêu nông thôn mới trên địa bàn huyện. Dự kiến diện tích đất phi 

nông nghiệp đến năm 2030 khoảng 4,5-4,6 ngàn ha.  

II. Phƣơng án quy hoạch sử dụng đất 

1. Chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội 

1.1. Chỉ tiêu tăng trƣởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế 

Tiếp tục đẩy mạnh việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển công nghiệp với 

tốc độ cao đi đôi với phát triển dịch vụ, phát triển đô thị và các khu dân cư theo quy 

hoạch; t ng bước công nghiệp hóa – hiện đại hóa nông nghiệp – nông thôn theo hướng 

nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ; ổn định diện tích sản xuất 

nông nghiệp, tạo ra sản phẩm hàng hóa có chất lượng và giá trị đủ sức cạnh tranh trên 

thị trường, đồng thời góp phần bảo vệ môi trường; đẩy mạnh đầu tư phát triển kết cấu 

hạ tầng kinh tế xã hội một cách đồng bộ theo hướng hiện đại; duy trì tốc độ tăng 

trưởng kinh tế gắn với phát triển văn hóa, xã hội bền vững; giữ vững ổn định chính trị, 

trật tự an toàn xã hội; thực hiện tốt việc cải cách hành chính gắn liền với đấu tranh 

phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu. 

Theo Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐH ngày 25/5/2020 của Đại hội Đảng bộ 

huyện An Biên lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 -2025, xác định chỉ tiêu chủ yếu phát triển 

kinh tế xã hội như sau: 

(1) Tổng giá trị sản xuất Nông - Lâm - Thủy sản, Công nghiệp và Xây dựng 

bình quân hằng năm tăng 7% trở lên (giá so sánh năm 2010), trong đó Nông - Lâm - 

Thủy sản tăng 3,76%; |Công nghiệp - Xây dựng tăng 14,45%. Tổng mức bán lẻ và 

doanh thu dịch vụ (giá hiện hành) tăng 10,67%. Thu nhập bình quân đầu người đến 

năm 2025 đạt 75 triệu đồng/người/năm.  

(2) Đến năm 2025, diện tích sản xuất lúa cả năm đạt 28.876 ha, năng suất 5,6 

tấn/ha, sản lượng 161.647 tấn, (trong đó lúa theo tiêu chuẩn VietGAP và tương đương 

1.500 ha, năng suất 5,6 tấn/ha, sản lượng 8.397 tấn). Tổng diện tích nuôi trồng thủy 

sản 32.213 ha (trong đó diện tích nuôi tôm công nghiệp 300 ha; chuyên tôm quảng 

canh cải tiến 3.650 ha; tôm - lúa 22.498 ha); sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy 

sản 60.823 tấn (trong đó sản lượng tôm nuôi đạt 15.349 tấn). Mỗi năm thành lập t  03 

hợp tác xã trở lên. 
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(3) Phấn đấu thị trấn Thứ Ba đạt chuẩn văn minh đô thị; 100% xã đạt chuẩn 

nông thôn mới; có t  01 xã trở lên đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; huyện đạt chuẩn 

nông thôn mới.  

(4) Nâng cấp, sửa chữa, xây dựng mới t  200 km đường giao thông nông thôn 

trở lên. Tỷ lệ hộ sử dụng điện 99,95%; hộ sử dụng nước hợp vệ sinh 99,6%. 

(5) Hằng năm thu ngân sách đạt và vượt chỉ tiêu trên giao; tổng vốn đầu tư toàn 

xã hội giai đoạn 2021-2025 đạt 11.024,5 tỷ đồng; tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt 

5.805,925 tỷ đồng; doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống đạt 634,647 tỷ đồng. 

(6) Hằng năm có 90% hộ gia đình; 90% ấp, khu phố; 95% cơ quan, đơn vị đạt 

chuẩn văn hóa. Người dân tham gia tập luyện thể dục - thể thao đạt t  30% trở lên. 

 (7) Huy động trẻ 5 tuổi vào mẫu giáo đạt 99,1%; trẻ t  6 - 14 tuổi vào học đạt 

99%; xây dựng mới 08 trường đạt chuẩn quốc gia. Nâng chất lượng 03 trường tiểu học 

đạt chuẩn t  mức độ 1 lên mức độ 2. Xây dựng 01 trường tiểu học thành trường trọng 

điểm của huyện. 

(8) Đến năm 2025, có 100% trạm y tế xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia; nâng 

Trung tâm Y tế huyện lên tương đương bệnh viện hạng II; tăng dân số tự nhiên dưới 

9‰; trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng dưới 8%; bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân đạt 

96%. 

(9) Mỗi năm giảm tỷ lệ hộ nghèo t  1% trở lên theo chuẩn nghèo mới; đến năm 

2025 lao động trong độ tuổi qua đào tạo 70% (trong đó tỷ lệ lao động đào tạo có chứng 

chỉ 50%). Hằng năm giải quyết việc làm cho 2.800 lượt lao động trở lên.  

1.2. Chỉ tiêu quy hoạch phát triển các ngành kinh tế 

1.2.1. Khu vực kinh tế nông nghiệp 

a). Phƣơng hƣớng và mục tiêu phát triển 

- Phương hướng phát triển: Thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng 

sản xuất hàng hoá gắn với nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Tập trung 

phát triển các sản phẩm chủ lực, có lợi thế (lúa gạo, tôm), t ng bước gắn sản xuất với 

công nghiệp chế biến và xây dựng thương hiệu sản phẩm, tăng cường liên kết theo 

chuỗi giá trị phù hợp với nhu cầu thị trường. Hình thành vùng sản xuất lúa quy mô tập 

trung, chuyên canh chất lượng cao ở các xã phía Đông, các vùng khác tiếp tục chuyển 

đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi cho phù hợp. Đẩy mạnh chăn nuôi gia súc, gia cầm theo 

mô hình gia trại, trang trại; duy trì chăn nuôi nông hộ nhưng theo hình thức công 

nghiệp, ứng dụng khoa học kỹ thuật, bảo vệ môi trường. Chú trọng thực hiện chương 

trình trồng r ng phòng hộ ven biển nhằm bảo vệ môi trường, phòng chống sạt lở bờ 

biển. Phát triển nuôi trồng thuỷ sản theo quy hoạch, đa dạng các mô hình nuôi (nước 

mặn, lợ, ngọt) gắn với phát triển các mô hình kinh tế hiệu quả vùng bãi bồi ven biển 

như nuôi sò, hến... 
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- Mục tiêu phát triển: Phấn đấu thực hiện đạt, vượt các chỉ tiêu mà Nghị quyết 

số 01/2021/NQ-ĐH của Huyện ủy huyện An Biên. Cụ thể, tốc độ tăng GTSX nông 

lâm thuỷ sản tăng bình quân 3,76%/năm, chuyển dịch cơ cấu giá trị sản xuất nông 

nghiệp theo hướng tăng tỷ trọng chăn nuôi và NTTS, giảm tỷ trọng ngành trồng trọt. 

Đến năm 2025, tổng sản lượng lương thực đạt 161.647 tấn (trong đó sản lượng lúa 

chất lượng cao chiếm 98%), tổng sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản đạt 

60.823tấn (trong đó sản lượng nuôi trồng 44.822 tấn, riêng tôm nuôi 15.349 tấn). 

- Mục tiêu xây dựng nông thôn mới: Đến năm 2025 phấn đấu có 8/8 xã đạt 

chuẩn nông thôn mới; 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; thị trấn Thứ Ba đạt 

chuẩn đô thị văn minh; Huyện đạt chuẩn nông thôn mới. 

b). Định hƣớng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp 

Tập trung đầu tư, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi cơ cấu cây 

trồng, vật nuôi hợp lý theo t ng tiểu vùng sinh thái nhằm tăng nhanh giá trị gia tăng 

trên đơn vị diện tích và phát triển bền vững. Chuyển đổi một số diện tích sang các mục 

đích phi nông nghiệp theo nhu cầu của các ngành, lĩnh vực.  

Đến năm 2030 đất sản xuất nông nghiệp sẽ giảm diện tích do chuyển đổi sang 

đất NTTS và đất phi nông nghiệp, dự báo còn khoảng 30 ngàn ha. Trong đó: 

- Đất trồng lúa khoảng 26,1 ngàn ha, trong đó: đất chuyên trồng lúa nước 

khoảng 03 ngàn ha và đất lúa nước còn lại (đất 01 vụ lúa – 01 vụ tôm) khoảng 24 ngàn 

ha. 

- Đất trồng cây lâu năm khoảng 2,9 ngàn ha, trong đó: diện tích d a khoảng 

750-800ha, đất trồng xoài khoảng 250-300ha, còn lại là diện tích các loại cây ăn quả 

các loại. 

- Đất trồng cây hàng năm khác khoảng 100ha chủ yếu là đất rau màu xen trong 

các tuyến dân cư. 

c). Định hƣớng sử dụng đất lâm nghiệp 

Tiếp tục thực hiện Chương trình trồng r ng ven biển của tỉnh Kiên Giang, 

chuyển đổi toàn bộ quỹ đất NTTS và các loại đất khác ngoài tuyến đê biển để trồng 

r ng nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai. 

Ngoài quỹ đất đang sử dụng, tiếp tục trồng r ng trên đất bãi bồi ven biển để đến năm 

2030 đảm bảo chỉ tiêu diện tích đất r ng phòng hộ ở An Biên là 1.852ha đã được xác 

định trong Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện An Biên được 

duyệt tại Quyết định số 754/QĐ-UBND ngày 6/3/2020. Diện tích đất r ng phòng hộ 

phân bố ngoài tuyến đê biển và trên địa bàn 04 xã ven biển là Tây Yên, Nam Yên, 

Nam Thái và Nam Thái A.  
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d). Định hƣớng sử dụng đất nuôi trồng thủy sản 

Đa dạng hoá các loại hình nuôi trồng thuỷ sản, đẩy mạnh mô hình lúa- thủy sản, 

nâng dần hình thức nuôi quảng canh lên thâm canh để tăng năng suất, chất lượng. Tiếp 

tục chuyển đổi đất trồng lúa 2 vụ không ổn định do thiếu nước ngọt sang sản xuất 01 

vụ tôm - 01 vụ lúa. Các loại vật nuôi chủ yếu là tôm, cua, cá các loại...  

Đến năm 2030, diện tích nuôi thủy sản các loại như sau: 

- Nuôi luân canh 01 vụ tôm – 01 vụ lúa khoảng 24 ngàn ha tại 9 xã, thị trấn 

(thống kê vào đất trồng lúa). 

- Nuôi sò, hến trên đất mặt nước ven biển 5.000ha (không cộng vào DTTN) tập 

trung tại các xã Nam Thái, Nam Thái A, Nam Yên và Tây Yên. 

- Nuôi thâm canh khoảng 3.700ha (tính vào đất chuyên nuôi trồng thủy sản), tập 

trung ở các xã Nam Yên, Nam Thái và Nam Thái A. 

Riêng lĩnh vực chăn nuôi chủ yếu nuôi bằng hình thức gia trại, trang trại không 

tập trung, sử dụng đất vườn là chính nên không có nhu cầu bố trí quỹ đất tập trung để 

phát triển. 

1.2.2. Khu vực kinh tế công nghiệp 

a). Định hƣớng phát triển 

Theo quy hoạch tổng thể phát triển ngành công nghiệp tỉnh Kiên Giang đến 

năm 2025, có xét đến năm 2030 xác định An Biên  thuộc Tiểu vùng U Minh Thượng 

sẽ phát triển công nghiệp , cơ khí phục vụ hậu cần các ngành nông và ngư nghiệp, đẩy 

mạnh công nghiệp chế biến tinh nông - thủy sản theo hướng xuất khẩu, sản xuất điện 

khí năng lượng tái tạo. 

Phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên cơ sở khai thác có hiệu quả 

nguồn tài nguyên, nguyên liệu và lợi thế sẵn có của huyện, ưu tiên phát triển ngành 

công nghiệp sử dụng nguyên liệu tại địa phương như công nghiệp chế biến nông sản, 

hải sản, công nghiệp cơ khí sửa chữa tàu thuyền, các ngành nghề thủ công truyền 

thống, phát triển một số ngành công nghiệp mới tại khu công nghiệp Xẻo Rô như xay 

xát, hàng tiêu dùng... 

- Định hướng phát triển các ngành công nghiệp chủ yếu: Trong điều kiện ở An 

Biên, tận dụng các điều kiện thuận lợi để đầu tư phát triển công nghiệp chế biến, nhất 

là chế biến nông, thủy sản và các loại công nghiệp phụ trợ khác phù hợp như: công 

nghiệp đóng mới, sửa chữa tàu thuyền phục vụ cho cảng biển và khai thác hải sản. Tập 

trung phát triển 05 nhóm ngành công nghiệp chủ yếu sau:  

(1). Công nghiệp chế biến thủy, hải sản. 
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(2). Sản xuất bê tông: Tiếp tục đầu tư nâng công suất sản xuất bê tông cấu kiện, 

bê tông tươi, trụ điện; bê tông đúc sẵn để phục vụ xây dựng các khu cụm công nghiệp, 

cầu cống lớn. 

(3). Công nghiệp sản xuất bao bì 

(4). Công nghiệp cơ khí, sửa chữa, đóng tàu: Thu hút đầu tư xây dựng các 

xưởng cơ khí sửa chữa tàu thuyền, máy móc nông nghiệp, sản xuất nông ngư cụ, cán 

tôn. Khuyến khích tư nhân xây dựng các cơ sở cán tôn sản xuất các sản phẩm kim loại 

phục vụ xây dựng, đồ gia dụng,… 

(5). Sản xuất chế biến thức ăn gia súc và thủy sản.  

b). Nhu cầu sử dụng đất công nghiệp 

Trên địa bàn huyện An Biên sẽ đầu tư khu công nghiệp Xẻo Rô với quy mô 

diện tích là 311,85ha (trong đó diện tích xây dựng công nghiệp khoảng 210,54ha, đất 

dịch vụ thương mại trong khu công nghiệp 71,28ha và đất khu tái định cư 30,33ha), đã 

được UBND tỉnh Kiên Giang phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 tại quyết định số 

1673/QĐ-UBND ngày 01/8/2011. 

Như vậy, đến năm 2030 đất khu công nghiệp ở An Biên là 210,54ha, ph  hợp 

với chỉ tiêu do cấp tỉnh phân bổ và chỉ tiêu được duyệt trong quy hoạch c . 

1.2.3. Khu vực kinh tế dịch vụ 

a). Quan điểm và mục tiêu phát triển 

- Phát triển dịch vụ gắn với chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng 

công nghiệp và dịch vụ, gắn với xây dựng nông thôn mới. 

- Phát triển đa dạng các loại hình tổ chức và phương thức hoạt động thương 

mại, phát triển các loại hình doanh nghiệp v a và nhỏ, hộ kinh doanh đồng thời phát 

triển các loại hình doanh nghiệp thương mại lớn với hệ thống phân phối hiện đại như 

siêu thị, trung tâm thương mại. 

- Phát triển thương mại hàng hóa gắn kết với đầu tư, sản xuất và thương mại 

dịch vụ theo lộ trình cam kết quốc tế, đồng thời chú trọng đáp ứng nhu cầu ngày càng 

đa dạng của thị trường và người tiêu dùng trong nước. Phát triển hình thức mua bán 

tiêu thụ sản phẩm thông qua hợp đồng. 

- Huy động các nguồn lực để xây dựng cơ sở hạ tầng thương mại, hệ thống bán 

buôn, bán lẻ, trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng, đại lý ... đều khắp các xã trong 

huyện đảm bảo người dân mua bán trao đổi hàng hoá dễ dàng, thuận lợi. 

- Mục tiêu phát triển: Phấn đấu đến năm 2025, tổng mức bán lẻ hàng hoá dịch 

vụ đạt 5.805 tỷ đồng, doanh thu dịch vụ và ăn uống đạt 635 tỷ đồng. Phấn đấu tốc độ 

tăng trưởng khu vực thương mại - dịch vụ giai đoạn 2021 – 2025 là 10,7% và 12,5% 
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thời kỳ 2026 – 2030%. Tỷ trọng khu vực thương mại - dịch vụ tăng t  17,4% năm 

2025 lên 22,4% cơ cấu kinh tế của huyện. 

b). Nhu cầu sử dụng đất ngành dịch vụ 

Để đảm bảo các mục tiêu phát triển ngành dịch vụ đã được xác định trong quy 

hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, Nghị quyết của Huyện uỷ, HĐND Huyện, 

cần dành quỹ đất để kêu gọi đầu tư xây dựng các cơ sở sản xuất kinh doanh, trung tâm 

thương mại, siêu thị, chợ nông thôn, mạng lưới xăng dầu... nhu cầu sử dụng đất t ng 

lĩnh vực như sau: 

(1). Đất kêu gọi đầu tư sản xuất kinh doanh: Dành quỹ đất để kêu gọi đầu tư 

phát triển sản xuất kinh doanh như sau: 

- Bố trí quỹ đất kêu gọi đầu tư xây dựng dịch vụ thương mại trong khu công 

nghiệp Xẻo Rô với diện tích 71,28ha. 

- Trung tâm nghề cá tỉnh Kiên Giang tại xã Tây Yên A với diện tích 54,84ha. 

- Khu sản xuất kinh doanh tập trung ở xã Nam Yên 72,26ha. 

- Khu sản xuất kinh doanh tập trung ở xã Đông Thái 70ha. 

- Đất phát triển thương mại dịch vụ dọc tuyến ĐT 964 trên địa bàn 04 Tây Yên, 

Nam Yên, Nam Thái và Nam Thái A với diện tích khoảng 12ha, phục vụ cho nhu cầu 

phát triển lĩnh vực TMDV và du lịch sinh thái kết hợp sản xuất nông nghiệp ứng dụng 

công nghệ cao ở các xã ven biển. 

- Đất phát triển thương mại dịch vụ dọc sông Cái Lớn trên địa bàn 03 Tây Yên, 

Tây Yên A và Hưng Yên với diện tích khoảng 9ha, phục vụ cho nhu cầu phát triển lĩnh 

vực TMDV và du lịch sinh thái vùng ven sông Cái lớn và xây dụng 01 trung tâm 

logistic gắn với khu công nghiệp Xẻo Rô (diện tích khoangr 2-3ha).  

- Đất phát triển thương mại dịch vụ dọc tuyến tránh Thứ Ba và khu đô thị Thứ 

Bảy trên địa bàn TT. Thứ Ba và xã Đông Thái với diện tích khoảng 6ha. Nhằm tăng 

cường xã hội hóa hạ tầng thương mại, siêu thị mini, cửa hàng tiện lợi tại thị trấn Thứ 

Ba, đô thị Thứ Bảy, mỗi cụm xã có khoảng t  1 – 2 siêu thị mini đáp ứng nguồn hàng 

ổn định cho người tiêu dùng, đầu tư tại xây dựng bổ sung thêm 01 trung tâm thương 

mại và các siêu thị mini khác đô thị Thứ Bảy và xây dựng hệ thống kho với diện tích 

t  2.000 - 3.000 m
2
, cung cấp hàng hóa cho trung tâm huyện, các khu vực lân cận và 

Thành phố Rạch Giá. 

- Xây dựng 04 trạm cấp nước tại 04 xã Tây Yên A, Nam Thái, Hưng Yên, Đông 

Yên với diện tích tăng thêm là 1,72ha và hệ thống đường ống cấp nước sạch qua địa 

bàn 2 xã Nam Yên và Đông Thái là 11,61ha. 

- Đất sản xuất kinh doanh xã Đông Thái 3,74ha (vị trí Công ty CP Vinatex quy 

hoạch cũ). 
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- Quy hoạch điểm giết mổ gia súc, gia cầm tập trung tại xã Đông Thái với diện 

tích 2,6ha. 

 (2). Trung tâm thương mại, siêu thị: Hiện trạng đã có trung tâm thương mại An 

Biên  tại TT.Thứ Ba với quy mô 2ha và quy hoạch thêm trung tâm trưng bày các sản 

phẩm OCOP ở xã Đông Thái khoảng 0,5ha. 

(3). Hệ thống chợ: Hiện nay toàn Huyện có 5 chợ, dự kiến xây dựng mới 03 chợ 

với tổng diện tích tăng thêm khoảng 0,9ha. Bao gồm: Chợ Nam Yên 0,3ha, chợ Nam 

Thái 0,3ha, chợ Nam Thái A 0,3ha. Đến năm 2030 toàn huyện An Biên có 9 chợ.      

(4). Mạng lưới cửa hàng xăng dầu: Hiện trạng có 30 cửa hàng xăng dầu nhưng 

đa phần có diện tích nhỏ nằm xen cài trong các tuyến dân cư. Trong những năm tới 

tiếp tục kêu gọi đầu tư mới 9 cửa hàng xăng dầu, phân bố trên các tuyến lộ giao thông 

đi các xã, với quy mô chiếm đất khoảng 1.100m
2
/cửa hàng. 

Như vậy, đến năm 2030 đất dành cho lĩnh vực dịch vụ là 331,78ha, tăng 

317,43ha. Trong đó: 

- Đất quy hoạch vào thương mại – dịch vụ là 158,73ha, tăng 155,65ha so với 

hiện trạng năm 2020. 

- Đất quy hoạch vào đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 173,05ha, tăng 

161,77ha so với hiện trạng năm 2020. 

 - Quy hoạch vào đất chợ là 3,17ha, tăng 0,9ha so với năm 2020. 

Bảng 7: Nhu cầu sử dụng đất SXKD và TMDV đến năm 2030 

huyện An Biên – tỉnh Kiên Giang 

STT Hạng mục 

Diện tích 

Quy hoạch 

 (ha) 

Địa 

điểm 

  Toàn huyện 317,45   

I Đất thƣơng mại dịch vụ 155,67   

a Đất phát triển DV - TM 153,62   

1 Khu Dịch vụ - Thương mại (KCN Xẻo Rô) 71,28 Hưng Yên 

2 
Trung tâm nghề cá lớn Kiên Giang (dự kiến diện tích thực hiện 

17ha năm 2022) 
54,84 Tây Yên A 

3 Trung tâm trưng bày sản phẩm OCOP 0,50 Đông Thái 

4 Đất phát triển thương mại dịch vụ dọc tuyến tránh thứ Ba 3,00 TT Thứ Ba 

5 Đất phát triển thương mại dịch vụ khu đô thị Thứ Bảy 3,00 Đông Thái 

6 Đất phát triển thương mại dịch vụ dọc tuyến ĐT 964 12,00 

Tây Yên, Nam 

Yên, Nam Thái, 

Nam Thái A 

7 Đất phát triển thương mại dịch vụ dọc sông Cái Lớn 9,00 
Hưng Yên; Tây 

Yên, Tây Yên A 

b Hệ thống cửa hàng xăng dầu 2,05   

1 Cửa hàng xăng dầu trục ĐT 964 - ấp 7 Biển, Nam Thái A 0,14 Nam Thái A 

2 
Cửa hàng xăng dầu trục ĐH Tây Yên - Tây Yên A - ấp Rọc Lá, 

Tây Yên A 
0,10 Tây Yên A 

3 Cửa hàng xăng dầu (tuyến tránh khu phố 4 - TT Thứ Ba) 0,12 TT Thứ Ba 
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STT Hạng mục 

Diện tích 

Quy hoạch 

 (ha) 

Địa 

điểm 

4 Cửa hàng xăng dầu ven sông Cái Lớn - ấp Lô 3, Hưng Yên 0,10 Hưng Yên 

5 Cửa hàng xăng dầu ấp 6 Đình, xã Nam Thái 0,67 Nam Thái 

6 Cây xăng Trần Yên 1, ấp Xẻo Rô, xã Hưng Yên 0,12 Hưng Yên 

7 Cây xăng Trần Yên 2, ấp Bảy Chợ, xã Đông Thái 0,26 Đông Thái 

8 Của số 5, Lê Hùng Ny, ấp Nam Quý, xã Đông Thái 0,11 Đông Thái 

9 Của số 7, ấp 7 Chợ, ấp Bảy Chợ, xã Đông Thái 0,44 Đông Thái 

II Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp 161,77   

1 Khu sản xuất kinh doanh tập trung xã Nam Yên 72,60 Nam Yên 

2 Khu sản xuất kinh doanh tập trung xã Đông Thái 70,00 Đông Thái 

3 Cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung huyện An Biên 2,60 Đông Thái 

4 
Đất sản xuất kinh doanh xã Đông Thái (vị trí Công ty May mặc 

VinaTex trong QH SDĐ 2020) 
3,74 Đông Thái 

5 Trạm cấp nước xã Tây Yên A 0,13 Tây Yên A 

6 Trạm cấp nước xã Nam Thái 0,73 Nam Yên 

7 Trạm cấp nước xã Hưng Yên 0,13 Hưng Yên 

8 Trạm cấp nước xã Đông Yên 0,23 Đông Yên 

9 Các tuyến đường ống cấp nước xã Nam Yên, Đông Thái 11,61 
Nam Yên; Đông 

Thái 

1.3. Chỉ tiêu dân số, lao động, việc làm và thu nhập 

Đẩy mạnh, thực hiện tốt công tác dân số kế hoạch hóa gia đình, tăng cường tuyên 

truyền thực hiện các biện pháp giảm tỷ lệ sinh hàng năm t  0,2 – 0,25%o để tỷ lệ dân 

số tự nhiên của huyện đạt 9% trong giai đoạn 2025-2030. Năm 2025 dân số trung bình 

của huyện 133.500 người, năm 2030 dân số khoảng 155.500 người. Nâng cao chất 

lượng dân số bằng việc tăng tuổi thọ trung bình, giảm tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi suy dinh 

dưỡng, nâng cao dân trí ... 

- Lao động, việc làm: Tập trung dịch chuyển cơ cấu lao động theo hướng tăng tỷ 

trọng lao động làm việc trong khu vực phi nông nghiệp và giảm lực lượng lao động 

làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp. Dự kiến đến năm 2025 nguồn lao động tham gia 

vào các ngành kinh tế trong huyện có 81.446 người đến năm 2030 tăng lên 95.096 

người, trong đó lĩnh vực nông lâm thủy sản năm 2025 có khoảng 62.795 người, chiếm 

tỷ lệ 77,1% đến năm 2030 giảm chỉ còn 38.038 người chiếm tỷ lệ 40%; lao động công 

nghiệp – xây dựng vào năm 2025 ước tính có khoảng 2.207 người chiếm 2,71%, đến  

năm 2030 thì huyện có khoảng 26.151 lao động chiếm đến 27,5% tỷ lệ lao động tham 

gia các ngành kinh tế và là lao động trong các ngành dịch vụ khoảng 16.444 người, 

chiếm tỷ lệ 20,19% vào năm 2025 và tăng đến 32,5%, khoảng 30.906 người vào năm 

2030. Phấn đấu đến năm 2025 tỷ lệ thất nghiệp 2,5%, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 

trên 60%, trong đó lao động qua đào tạo nghề đạt 55%, đến năm 2030 tỷ lệ thất nghiệp 

2,2%, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 70%, trong đó lao động qua đào tạo nghề đạt 

65%. 
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Để thực hiện được các chỉ tiêu về dân số, lao động việc làm nêu trên cần tập 

trung thực hiện đồng bộ các giải pháp chủ yếu: 

- Đẩy mạnh phát triển sản xuất, tập trung đầu tư xây dựng các khu, cụm công 

nghiệp, các khu đô thị, các cơ sở thương mại – dịch vụ tạo thêm nhiều việc làm. Phát 

triển ngành nghề truyền thống trong nông thôn, nhằm xây dựng huyện An Biên trở 

thành nơi trung chuyển hàng hóa giữa vùng U Minh Thượng với Thành phố Rạch Giá, 

các huyện trong tỉnh và các địa phương trong vùng ĐBSCL. 

- Chú trọng nâng cao dân trí, đẩy mạnh giáo dục hướng nghiệp, tạo cơ sở để phát 

triển nguồn nhân lực. Đa dạng hóa công tác đào tạo nghề theo yêu cầu của thị trường, 

t  đào tạo các ngành nghề đơn giản đến đào tạo các ngành nghề yêu cầu chất lượng 

cao như ngoại ngữ, dịch vụ, tay nghề kỹ thuật cao. 

- Tăng cường liên kết với các cơ sở đào tạo ở tỉnh, các trung tâm xúc tiến giới 

thiệu việc làm để v a gắn kết đào tạo và tạo việc làm cho người học nghề. Tuyên 

truyền vận động đến cơ sở và hộ gia đình người lao động làm tốt công tác tuyển chọn, 

huấn luyện tạo nguồn cho xuất khẩu lao động, hình thành quỹ hỗ trợ xuất khẩu lao 

động của huyện. 

Bảng 8: Dự báo dân số lao động đến năm 2030 

huyện An Biên – tỉnh Kiên Giang 

STT Hạng mục 
Đơn 

 vị tính 

Năm 

2020 

Năm 

2025 

Năm 

2030 

So sánh 

2025-

2020 

2030-

2020 

1 Dân số trung bình toàn huyện Ngƣời 115.584 133.500 155.500 17.916 39.916 

2 Phân theo thành thị, nông thôn 
Thành thị 11.981 17.000 42.000 5.019 30.019 

Nông thôn 103.603 116.500 113.500 12.897 9.897 

3 Số ngƣời trong độ tuổi lao động Ngƣời 86.121 99.885 116.625 13.764 30.504 

4 Tỷ lệ lao động trong độ tuổi % 74,51 74,82 75,00 0,3 0,5 

5 
Lao động làm việc trong các  

ngành KT-XH 
Ngƣời 70.223 81.446 95.096 11.223 24.873 

- Nông - lâm - ngư nghiệp  Người 55.921 62.795 38.038 6.874 -17.883 

- Công nghiệp - xây dựng Người 1.578 2.207 26.151 629 24.573 

- Thương mại, dịch vụ Người 12.724 16.444 30.906 3.720 18.182 

6 Cơ cấu lao động % 100 100 100     

- Nông - lâm - ngư nghiệp  % 79,63 77,10 40,00 -2,5 -39,6 

- Công nghiệp - xây dựng % 2,25 2,71 27,50 0,5 25,3 

- Thương mại, dịch vụ % 18,19 20,19 32,50 2,0 14,3 

7 
Tỷ lệ lao động trong độ tuổi  

có việc làm 
% 81,12 81,12 81,12     

8 Lao động qua đào tạo Người 28.791 59.931 81.638 31.140 52.847 

9 Tỷ lệ lao động qua đào tạo (đang làm việc) %     41,00  60,00 70,00 19,0 29,0 
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1.4. Chỉ tiêu phát triển đô thị và các khu dân cƣ nông thôn 

1.4.1. Phát triển đô thị 

Theo lộ trình phát triển đô thị đã được phê duyệt tại quyết định số 1180/QĐ-

UBND ngày 02/6/2010 của UBND tỉnh Kiên Giang về phê duyệt quy hoạch xây dựng 

vùng tỉnh Kiên Giang đến năm 2025 đã xác định trên địa bàn An Biên sẽ hình thành 

các đô thị sau: 

- Thị trấn Thứ Ba: Tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng trên ranh giới hành chính thị 

trấn hiện hữu với quy mô diện tích là 1.538,24ha, dân số hiện trạng khoảng 11-12 ngàn 

người. Trong tương lai sẽ đầu tư mở rộng khu trung tâm thị trấn lên 220ha, quy mô 

dân số năm 2030 khoảng 22.000 người. Tính chất đô thị là trung tâm huyện lỵ, đô thị 

dịch vụ, chế biến nông sản. 

- Thành lập khu đô thị Thứ Bảy, trên cơ sở chia tách t  xã Đông Thái, với quy 

mô diện tích khoảng 1.584,73ha, dân số khoảng 6.000 người, khu trung tâm đô thị có 

quy mô khoảng 320ha. Tính chất đô thị là trung tâm kinh tế, chính trị, giao lưu hàng 

hóa của vùng U Minh Thượng. 

Như vậy, đến năm 2030 An Biên có 02 đô thị, đô thị Thứ Ba đạt chuẩn đô thị 

loại IV, đô thị Thứ 7 đạt tiêu chuẩn đô thị loại V, với quy mô diện tích đất đô thị 

khoảng 3.123,24ha, dân số khoảng 28.000 người, chiếm khoảng 8% DTTN và khoảng 

17,5% dân số toàn huyện. 

1.4.2. Phát triển các khu dân cƣ nông thôn. 

- Quy mô dân số nông thôn: Với dự báo dân số của Quy hoạch tổng thể phát 

triển kinh tế - xã hội đến năm 2030 huyện An Biên có 155.500 dân; trong đó dân số 02 

đô thị khoảng 28.000 người thì dân số nông thôn còn lại khoảng 127.000 người, chiếm 

khoảng 81,99% dân số toàn Huyện. Như vậy, về lâu dài tỷ lệ dân cư nông thôn sẽ giảm 

do di dân cơ học t  nông thôn sang thành thị và phát triển đô thị mới. Nhu cầu phát 

triển các khu dân cư nông thôn là không lớn mà chủ yếu là đầu tư CSHT vào các khu 

dân cư trung tâm đã được quy hoạch và bố trí dọc các tuyến lộ chính trong xã. Định 

hướng phát triển các khu dân cư nông thôn như sau: 

+ Xây dựng các điểm dân cư nông thôn đảm bảo tiêu chuẩn nông thôn mới, 

thực sự trở thành các trung tâm giao lưu thương mại, dịch vụ, hỗ trợ kỹ thuật, điểm tựa 

để kích thích phát triển kinh tế - xã hội khu vực nông thôn.  

+ Bố trí dân cư nông thôn tại các khu dân cư nông thôn ở trung tâm cụm xã, 

trung tâm xã đã được quy hoạch và các tuyến dân cư nông thôn dọc theo các tuyến lộ 

giao thông chính gắn với vùng sản xuất nông nghiệp. 

+ Tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng trong các khu dân cư, tổ chức phát triển sản 

xuất, nâng cao đời sống để đến năm 2025 có 8/8 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 03 xã 

đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và Huyện đạt chuẩn nông thôn mới. 

1.5. Chỉ tiêu phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội 

1.5.1. Giao thông 

a). Quan điểm, mục tiêu phát triển 
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Phát triển giao thông hướng đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế -xã hội và an ninh 

quốc phòng, xây dựng các công trình giao thông phải gắn với thủy lợi và phòng chống 

thiên tai. Trước hết ưu tiên cho các tuyến đối ngoại để mở rộng giao lưu, hợp tác phát 

triển kinh tế và đáp ứng nhu cầu vận tải trong những năm tới. Tiếp tục phát triển các 

tuyến đường trục nối trung tâm huyện đến các xã và với các huyện lân cận, kết nối với 

hệ thống đường huyện, tỉnh, Trung ương trên địa bàn. T ng bước xây dựng mạng lưới 

đường giao thông nội thị, nông thôn theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Kết hợp 

hài hòa giữa giao thông thủy, đường bộ nông thôn với phát triển thủy lợi. 

Xây dựng hệ thống giao thông liên hoàn, kết nối hợp lý với hệ thống giao thông 

quốc gia, vùng tỉnh và nội huyện, tạo thành một mạng lưới giao thông thông suốt phục 

vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội của 

huyện, phù hợp với biến đổi khí hậu. Phát triển kết cấu hạ tầng giao thông một cách 

đồng bộ, hợp lý, gữa đường bộ, đường thủy một cách liên hoàn nhằm đáp ứng nhu cầu 

vận tải hàng hóa và hành khách. 

Đầu tư hoàn chỉnh các tuyến quốc lộ, đường tỉnh và đường huyện, hệ thống giao 

thông nông thôn theo nội dung quy hoạch:  

- Đến năm 2025 có 100% tuyến ĐH, 100% tuyến đường về trung tâm xã, đường 

trục xã, liên xã, 80% đường giao thông liên ấp được bê tông hóa; 

- Đến năm 2030, tiếp tục mở mới các tuyến đường huyện, đường đô thị Thứ Ba, 

Thứ Bảy, nâng cao chất lượng các tuyến đường thuộc chương trình nâng cao chất 

lượng nông thôn mới,... 

b). Quy hoạch mạng lƣới và nhu cầu sử dụng đất giao thông 

(1). QL.63: Đoạn đi qua địa bàn tỉnh Kiên Giang dài 74,1 km, điểm đầu giao 

QL.61 tại TT. Minh Lương, điểm cuối ranh tỉnh Cà Mau. Quy hoạch tuyến đến 2030 

đạt cấp III, 2 làn xe, mặt đường nhựa hoặc BTXM, lộ giới 30-50m (tính t  tim đường 

ra mỗi bên 15-25m, trong đó 15m phía kênh). Đoạn qua địa bàn An Biên dài 31,2 km 

được đầu tư như sau: 

Đoạn 1: T  phà Xẻo Rô đến km 20+097 (Kênh Làng Thứ Bảy) dài 16,3 km là 

đường Hành lang ven biển phía Nam. 

Đoạn 2: Đoạn qua trung tâm TT. Thứ Ba t  đầu tuyến tránh thị trấn đến cuối 

tuyến tránh thị trấn dài 2,6 km, chuyển giao cho thị trấn quản lý. 

Đoạn còn lại dài 12,3 km sẽ được đầu tư nâng cấp, mở rộng đạt tiêu chuẩn 

đường cấp III-ĐB, 2 làn xe, mặt đường BTN. 

(2). Hành lang ven biển phía Nam (giai đoạn 2): Đây là tuyến đường thuộc 

dự án chương trình hợp tác Tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng nhằm mục tiêu thiết lập 

tuyến đường bộ quốc tế nối các khu vực kinh tế quan trọng của ba nước Việt, 

Campuchia, Thái Lan cùng các nước khác trong khu vực và tạo điều kiện phát triển 
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kinh tế khu vực, củng cố an ninh quốc phòng và góp phần xóa đói giảm nghèo cho các 

tỉnh biên giới phía Tây Nam Việt Nam. Tuyến đường bộ quốc tế này có điểm đầu t  

Bangkok (Thái Lan) qua Campuchia và kết thúc tại TP.Cà Mau với tổng chiều dài 950 

km. Đoạn đi qua Việt Nam dài 220 km, điểm đầu tại cửa khẩu Hà Tiên và kết thúc tại 

Tp. Cà Mau. Tổng chiều dài đoạn tuyến đi qua địa bàn tỉnh Kiên Giang khoảng 162,8 

km. Đoạn qua địa bàn huyện dài 18,4 km, t  phà Xẻo Rô đến kênh làng Thứ Bảy, 

chiếm diện tích khoảng 13,7ha. Lộ giới 40-50m (tính t  tim đường ra mỗi bên 20-25m, 

trong đó 20m phía kênh). 

(3). Đƣờng bộ ven biển (theo QĐ 129/QĐ-TTg): Tuyến bắt đầu tại cảng Núi 

Đỏ, Mũi Ngọc thuộc địa phận xã Bình Ngọc, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh 

tới cửa khẩu Hà Tiên, thuộc địa phận thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang với chiều dài 

khoảng 3.041 km. Đoạn đi qua địa phận tỉnh dài 196,1 km, điểm đầu t  Tiểu D a 

(huyện An Minh); điểm cuối cửa khẩu Xà Xía (thị xã Hà Tiên). Đoạn qua địa bàn 

huyện dài 33 km, t  sông Cái Lớn đến ranh huyện An Minh, diện tích chiếm đất 

khoảng 29,7ha. 

 Đường tỉnh: Đầu tư nâng cấp và mở mới 06 tuyến đường tỉnh hiện hữu sau: 

(1).ĐT.964 (Kênh Chống Mỹ): Toàn tuyến dài 45 km (gồm 40 km hiện hữu và 

6km mở mới), điểm đầu giao đường đê bao ven sông Cái Lớn (huyện An Biên); điểm 

cuối xã Vân Khánh Tây-H.An Minh. Đoạn qua địa bàn huyện dài 23 km t  đường đê 

bao ven sông Cái Lớn đến rạch Xẻo Quao. Khi hình thành sẽ kết nối các xã phía Tây 

Bắc huyện An Biên và An Minh nói riêng; tỉnh Kiên Giang và Cà Mau nói chung; rút 

ngắn khoảng cách đi lại, thúc đẩy trao đổi hàng hóa. Đồng thời giảm lưu lượng lưu 

thông trên tuyến Hành lang ven biển phía Nam, giảm tai nạn giao thông. Quy hoạch 

tuyến đạt tiêu chuẩn đường cấp VI-ĐB, mặt rộng 3,5m, nền 6,5m. Riêng lộ giới cắm 

trước theo tiêu chuẩn cấp IV là 32m. Tổng diện tích chiếm đất khoảng 15ha, trong đó 

diện tích tăng thêm là 3,3ha.  

  (2). ĐT.966 (Thứ 2-Công Sự): Toàn tuyến dài 28 km, điểm đầu km 12+500-

QL.63 (huyện An Biên); điểm cuối km 37+879-QL.63 (huyện U Minh Thượng). Đoạn 

đi qua địa bàn huyện dài 13,3 km. Tuyến kết nối huyện An Biên-U Minh Thượng-

QL.63, chạy dọc theo sông Cái Lớn kết nối giao thông liên huyện, giao thông đường 

bộ và đường thủy. Quy hoạch tuyến đến 2030 đạt cấp V-ĐB, mặt rộng 5,5m, nền 

7,5m, lộ giới 32m. 

  (3). Đƣờng ven sông Cái Lớn: Toàn tuyến dài 55km, đoạn qua huyện An Biên 

dài 12,1 km, rộng nền 9, lộ giới 20m.     

  (4) Mở mới một tuyến đƣờng Vành đai phía Đông: t  cống Cái Lớn - Cái Bé 

đi song song với QL 63 dọc theo kênh Ba Ngàn đường cấp III đồng bằng, lộ giới 40m. 

  (5) Mở mới một tuyến đƣờng Vành đai phía Tây: t  đường dẫn cầu sông Cái 

Lớn - Cái Bé qua kênh Xẻo Rô đi song song với QL 63 (phía tây kênh Xẻo Rô) đến 
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kênh Thứ 6 và nối vào tuyến tránh Thứ Bảy, quy hoạch cấp III đồng bằng, lộ giới 

40m. 

  (6) Mở mới đƣờng kết nối đê bao ven biển với cầu Thứ Ba: t  đường dẫn 

cầu Thứ Ba, TT Thứ Ba đến giáp biển Tây xã Nam Yên (đê quốc phòng), chiều dài 

11,5 km, quy hoạch cấp III đồng bằng, lộ giới 40m. 

 Đường huyện: Định hướng chung đến năm 2030 toàn bộ hệ thống đường 

huyện đạt tối thiểu là cấp V-ĐB, mặt LN, rộng 5,5m, nền 7,5m, hành lang an toàn mỗi 

bên 9m, đất bảo vệ, bảo trì đường bộ mỗi bên 1m, lộ giới 30m. Trước mắt, trong điều 

kiện khó khăn các tuyến đường huyện hiện hữu và mở mới có thể đạt tiêu chuẩn cấp 

V-ĐB, mặt nhựa hoặc BTXM rộng 5,5m, nền 7,5m và cấp VI-ĐB, mặt nhựa hoặc 

BTXM rộng 3,5m, nền 6,5m. 

- Đối với 04 tuyến hiện hữu với tổng chiều dài 35,1 km: T  nay đến 2025, duy 

tu bảo dưỡng các tuyến mặt lộ nhựa, tập trung đầu tư tuyến còn mặt đường đất. Sau 

2025, nâng cấp, mở rộng các tuyến đạt cấp quy hoạch, cụ thể như sau. 

(1). ĐH.Tây Yên: Tuyến được nối dài 3,5 km, t  cầu Thứ I đến đường bộ ven 

biển trên cơ sở nâng cấp đường xã. Tổng chiều dài tuyến sau khi nối dài là 11,6 km. 

Quy hoạch tuyến đến năm 2030 đạt tiêu chuẩn cấp VI-ĐB, mặt láng nhựa, rộng 3,5m, 

nền 6,5m, lộ giới 30m. Đầu tư đoạn mở mới dài 3,5 km và sửa chữa, cải tạo đoạn hiện 

hữu. 

(2). ĐH.Nam Yên: Tuyến được nối dài 2,5 km, t  cầu 3 Biển đến đường bộ 

ven biển trên cơ sở nâng cấp đường xã. Tổng chiều dài tuyến sau khi nối dài là 11,2 

km. Đây là trục xương sống của xã Nam Yên, kết nối giao thông của xã ra QL.63 và 

biển Tây đi các nơi khác nên nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa trên tuyến lớn. 

Quy hoạch tuyến đến năm 2030 đạt tiêu chuẩn cấp VI-ĐB, mặt láng nhựa, rộng 3,5m, 

nền 6,5m, lộ giới 30m. T  nay đến năm 2030, đầu tư đoạn mở mới dài 2,5 km và sửa 

chữa, cải tạo đoạn hiện hữu. 

(3). ĐH.Nam Thái: Tuyến được nối dài 2,7 km, t  cầu 6 Biển đến đường bộ 

ven biển trên cơ sở nâng cấp đường xã. Tổng chiều dài tuyến sau khi nối dài là 11,7 

km. Tuyến kết nối xã Nam Thái và xã Nam Yên ra QL.63 và biển Tây, phục vụ nhu 

cầu đi lại và trao đổi hàng hóa của người dân trên địa bàn. Quy hoạch tuyến đến năm 

2030 đạt tiêu chuẩn cấp VI-ĐB, mặt láng nhựa, rộng 3,5m, nền 6,5m, lộ giới 30m. Đến 

năm 2030, đầu tư đoạn mở mới dài 2,7 km và sửa chữa, cải tạo đoạn hiện hữu. 

(4). ĐH. Nam Thái A: Tuyến được nối dài 8,3 km, t  kênh Chống Mỹ đến 

đường bộ ven biển trên cơ sở nâng cấp đường xã. Tổng chiều dài tuyến sau khi nối dài 

là 17,6 km. Quy hoạch tuyến đến năm 2030 đạt tiêu chuẩn cấp V-ĐB, mặt láng nhựa, 

rộng 5,5m, nền 7,5m, lộ giới 30m. T  nay đến 2025, ưu tiên đầu tư xây dựng 9,3 km 

hiện hữu. Đến năm 2030 đầu tư đoạn mở mới dài 8,3 km. 
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* Mở mới 3 tuyến ĐH bao gồm. 

(1). ĐH.AB.DK.01: Dài 6,2 km, điểm đầu cầu Thứ 5 (QL.63); chạy dọc theo 

kênh Thứ 5 (bên phải kênh) và kết thúc tại kênh Số 1 (xã Đông Thái). Khi hoàn thành 

cùng với ĐH.AB.DK.02 tạo thành trục kết nối huyện An Biên đi huyện U Minh 

Thượng và ra QL.63 đi đến các khu vực khác. Mặt khác, giảm lưu lượng lưu thông đi 

qua khu đô thị Thứ Bảy, hạn chế tai nạn. Quy hoạch đến năm 2030, đạt cấp VI, mặt 

láng nhựa, rộng 3,5m, nền 6,5m, lộ giới 30m. 

(2). ĐH.AB.DK.02: Dài 7,8 km, điểm đầu cầu Kênh 1 (QL.63); chạy dọc bên 

phải kênh Số 1 đến giáp ranh xã Thạnh Yên A-U Minh Thượng. Tuyến được mở mới 

trên cơ sở nâng cấp t  các tuyến đường xã hiện có. Khi hoàn thành cùng với 

ĐH.AB.DK.01 tạo thành trục kết nối huyện An Biên đi huyện U Minh Thượng và ra 

QL.63 đi đến các khu vực khác. Mặt khác, giảm lưu lượng lưu thông đi qua khu đô thị 

Thứ Bảy, hạn chế tai nạn. Quy hoạch đến năm 2030, đạt cấp VI, rộng 3,5m, nền 6,5m, 

lộ giới 30m.  

(3). ĐH.AB.DK.03: Dài 10,3 km, điểm đầu cầu Bàu Môn (QL.63); chạy dọc bờ 

Đông kênh Bàu Môn và kênh Cái Nước đến sông Cái Lớn. Được mở mới trên cơ sở 

nâng cấp t  các tuyến đường xã hiện có. Khi hoàn thành tạo thuận lợi cho kết nối giao 

thông thủy bộ và sang huyện Gò Quao. Quy hoạch đến năm 2030, đạt cấp VI, mặt láng 

nhựa, rộng 3,5m, nền 6,5m, lộ giới 30m. 

(4). Ngoài ra trong quy hoạch vùng huyện An Biên đến năm 2040 xác định 

thêm tuyến đường huyện ĐH Nam Thái (đoạn qua nối ĐT 966 qua xã Đông Thái), 

Đường Hưng Yên - Đông Thái, Đường số 4,  Đường số 5. 

Bảng 9: Quy hoạch mạng lƣới giao thông bộ đến năm 2030 

huyện An Biên – tỉnh Kiên Giang 

Số 

TT 
Hạng mục 

Hiện trạng năm 2020 Quy hoạch năm 2030 

Chiều 

dài 

(km) 

Rộng 

nền 

(m) 

Lộ 

giới 

(m) 

Diện 

tích 

(ha) 

Chiều 

dài 

(km) 

Rộng 

nền 

(m) 

Lộ 

giới 

(m) 

Diện 

tích 

(ha) 

A Toàn huyện       552,36       751,41 

1 Đƣờng Quốc lộ       25,25       54,95 

- Quốc lộ 63 13,56 9,00 40,00 12,20 13,56 9,00 40,00 12,20 

- Đường bộ ven biển         33,00 9,00 35,00 29,70 

- Hành lang ven biển phía Nam 14,50 9,00 45,00 13,05 14,50 9,00 45,00 13,05 

2 Đƣờng Tỉnh  lộ       34,46       94,78 

- ĐT 964 (kênh chống Mỹ) 23,00 6,50 32,00 14,95 23,00 6,50 32,00 14,95 

- ĐT 966 (Thứ 2  - Công sự) 13,33 6,50 32,00 8,66 13,33 7,50 32,00 8,66 

- Đường ven sông Cái Lớn 12,05 9,00 30,00 10,85 12,05 9,00 30,00 10,85 

- 
Khu neo đậu tránh Trú Bão (cửa sông Cái Lớn 

- Tây Yên A) 
              4,50 

- Đường kết nối đê bao ven biển với cầu Thứ Ba         11,50 7,50 32,00 21,87 

- 
Đường vành đai ven biển phía Nam giai đoạn 2 

(Đường số 3, Quy hoạch vùng huyện) 
        15,20 6,50 30,00 9,88 
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Số 

TT 
Hạng mục 

Hiện trạng năm 2020 Quy hoạch năm 2030 

Chiều 

dài 

(km) 

Rộng 

nền 

(m) 

Lộ 

giới 

(m) 

Diện 

tích 

(ha) 

Chiều 

dài 

(km) 

Rộng 

nền 

(m) 

Lộ 

giới 

(m) 

Diện 

tích 

(ha) 

- Đường vành đia phía Đông         15,45 7,50 32,00 11,59 

- Đường vành đia phía Tây         16,65 7,50 32,00 12,49 

3 Đƣờng Huyện       22,91       82,07 

- ĐH.Tây Yên 8,10 6,00 30,00 4,86 8,10 6,50 30,00 5,27 

- ĐH.Nam Yên 8,70 6,00 30,00 5,22 8,70 6,50 30,00 5,22 

- ĐH.Nam Thái 9,00 6,50 30,00 5,85 9,00 6,50 30,00 5,85 

- ĐH.Nam Thái A 9,30 7,50 30,00 6,98 9,30 7,50 30,00 6,98 

- ĐH.Tây Yên nd (giáp đê quốc phòng)         3,50 6,50 30,00 2,28 

- ĐH.Nam Yên nd (giáp đê quốc phòng)         2,73 6,50 30,00 1,77 

- ĐH.Nam Thái nd (giáp đê quốc phòng)         2,70 6,50 30,00 1,86 

- ĐH.Nam Thái A nd (giáp đê quốc phòng)         8,20 6,50 30,00 5,33 

- ĐH.AB.DK.01         8,20 6,50 30,00 5,33 

- ĐH.AB.DK.02         7,80 6,50 30,00 5,07 

- ĐH.AB.DK.03         10,20 6,50 30,00 6,63 

- Đường số 4         11,56 6,50 30,00 7,51 

- Đường số 5         5,42 6,50 30,00 3,52 

- Đường Hưng Yên - Đông Thái         13,14 6,50 30,00 8,54 

- 
ĐH Nam Thái (đoạn qua nối ĐT 966 qua xã 

Đông Thái) 
        16,79 6,50 30,00 10,91 

4 Đƣờng trục xã       26,07       29,90 

5 Đƣờng liên ấp, khu phố       182,30       206,06 

6 Đƣờng ấp, xóm, khu phố nội thị còn lại       261,38       283,14 

7 Bến xe huyện               0,50 

 Hệ thống đường đô thị  

Giai đoạn 2020 – 2030: Tập trung đầu tư một số công trình hạ tầng kỹ thuật theo 

quy hoạch được duyệt: cầu Thứ Ba (ngang sông xáng xẻo Rô); công trình vỉa hè, cống 

thoát nước Quốc lộ 63 (t  cầu Thứ 2 - cầu xẻo Kè); vỉa hè, cống thoát nước tuyến 

tránh thị trấn Thứ Ba; vỉa hè, cống thoát nước chợ xẻo Rô, Thứ Bảy, hệ thống hạ tầng 

Đô thị Thứ Bảy và các trục đường số 2 (tuyến tránh Thứ Ba đến đường Tỉnh lộ 966); 

đường số 4 (tuyến tránh Thứ Ba đến đường nội ô thị trấn); đường số 5 (tuyến tránh 

Thứ Ba đến đường nội ô thị trấn); đường số 6 (tuyến tránh Thứ Ba đến cầu thị trấn 

Thứ Ba). 

- Nâng cấp, mở mới các tuyến đường đô thị thuộc đô thị Thứ Ba và Thứ Bảy và 

một số tuyến đường gắn với KCN Xẻo Rô. 

  Giao thông nông thôn  

Giai đoạn 2020 – 2030: Tập trung xây dựng các tuyến đường nông thôn mới để 

nâng chỉ số mật độ đường GTNT đảm bảo mức độ bao phủ rộng khắp, phục vụ tốt nhu 

cầu đi lại của Nhân dân và kết nối hợp lý với mạng lưới đường huyện, đường tỉnh và 

quốc lộ. Theo Nghị quyết số 01-NQ/ĐH ngày 25/5/2020, nâng cấp, sửa chữa, xây 

dựng mới 200 km đường GTNT trở lên. Hàng năm UBND xây dựng kế hoạch chi tiết 
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để thực hiện. Trong giai đoạn 2021-2025 Nâng cấp, sửa chữa, xây dựng mới t  200 

km đường giao thông nông thôn trở lên. 

 Hệ thống giao thông đƣờng thủy nội địa 

Mạng lưới sông kênh rạch trên địa bàn huyện An Biên được hình thành theo 

mạng lưới bàn cờ, đa số các tuyến chính đều phân bổ song song theo chiều dọc và 

những kênh nhỏ thông t  kênh chính vào đồng ruộng. Đây là yêu tố thuận lợi cho giao 

thông đường thủy phát triển.  

Định hướng các tuyến đường thủy do trung ương quản lý: nâng cấp đoạn đường 

thủy sông Cái Lớn t  ngã ba sông Cái Tư đến cửa Cái Lớn quy hoạch đạt cấp I – 

ĐTNĐ; nâng cấp kênh Tân Bằng – Cán Gạo đoạn t  sông Cái Lớn đến kênh Làng Thứ 

Bảy, quy hoạch đạt cấp IV – ĐTNĐ. Xây dựng mới 01 cảng, âu thuyền gắn với trung 

tâm nghề cá lớn tại sông Cái Lớn và của biển. 

Định hướng các tuyến do tỉnh quản lý: nâng cấp kênh Làng Thứ Bảy quy hoạch 

đạt cấp IV – ĐTNĐ rộng luồng 25m, sâu 2,8m; nâng cấp kênh Thứ Ba Biển quy hoạch 

đạt cấp V – ĐTNĐ rộng luồng 15m sâu 2,2m; nâng cấp kênh Chống Mỹ quy hoạch đạt 

cấp IV – ĐTNĐ rộng luồng 25m, sâu 2,8m. 

Định hướng các tuyến do địa phương quản lý các tuyến cần củng cố và duy trì  

khả năng vận tải hiện có: 

- Xây dựng bến phà Cái Lớn và nâng cấp, cải tạo bến hàng hóa, hành khách tại 

Thị trấn Thứ Ba và kênh Làng Thứ Bảy (gần cầu Thứ Bảy). 

- Nâng cấp, đầu tư trang thiết bị cho tuyến đường thủy đối ngoại quan trọng là: 

Tuyến An Biên – Rạch Giá (Kênh xáng Xẻo Rô), tuyến Kênh làng Thứ 7 và Kênh 

Chống Mỹ, để vận chuyển hàng hóa và lưu thông hành khách được thuận lợi. 

- Xây dựng bến khách ngang sông: có 12 bến khách ngang sông, trong đó 11 bến 

nội huyện trên kênh Tân Bằng – Cán Gáo và 01 bến liên huyện trên sông Cái Lớn qua 

huyện Gò Quao. 

- Lắp đặt hệ thống báo hiệu, nạo vét cục bộ t ng đoạn nhằm nâng cao năng lực 

vận tải thủy nội địa của địa phương. Kết hợp với thủy lợi tiến hành nạo vét mở rộng hệ 

thống kênh trục và kênh ngang trên địa bàn huyện v a phục vụ sản xuất nông nghiệp 

v a là hệ thống giao thông thủy trong nội bộ huyện. 

Bến xe: Trong giai đoạn 2021-2025 xây dựng bến xe mới tại thị trấn Thứ Ba, 

đạt tiêu chuẩn loại IV, với diện tích 0,5ha. Bến v a có chức năng bến xe khách v a là 

bến xe hàng hóa. Đến năm 2030, xây dựng bến đỗ xe buýt ở khu đô thị Thứ Bảy.  

Khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão: Căn cứ theo Quyết định số 1976/QĐ-

TTg ngày 12/11/2015 về việc phê duyệt quy hoạch hệ thống cảng cá và khu neo đậu 

tránh trú bão cho tàu cá đến năm 2030, định hướng đến năm 2030, trên địa bàn tỉnh 
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Kiên Giang, trên địa bàn An Biên sẽ quy hoạch, xây dựng các khu neo đậu tàu thuyền 

tránh trú bão cửa sông Cái Lớn với diện tích phần chiếm đất ở An Biên khoảng 4,5ha. 

  Tổng nhu cầu sử dụng đất giao thông đến năm 2030 là 751,41ha, tăng 

199,04ha so với năm 2020. 

1.5.2. Truyền dẫn năng lƣợng 

- Đường ống d n khí: Bố trí quỹ đất xây dựng đường ống dẫn khí Lô B – Ô Môn 

đoạn qua huyện An Biên dài 19,44km, diện tích chiếm đất 63,65ha.  

- Xây dựng mới Phân pha dây dẫn ĐD110kV t  171 Minh Phong – 171 An Biên 

đi qua địa bàn 02 xã  Đông Yên, Đông Thái và TT Thứ Ba, diện tích chiếm đất 0,22ha. 

- Mạng lưới điện: Để phục vụ mục tiêu cung cấp đủ điện ổn định cho sinh hoạt 

và sản xuất, t  nay đến năm 2030 ngành điện tập trung nâng cấp, cải tạo và xây dựng 

mới 304,4km đường dây trung thế, 383,3km đường dây hạ thế và các trạm biến áp 

40.000VA. Các đường dây trung thế và hạ thế nằm trong lộ giới giao thông các tuyến 

trục chính do đó không tính diện tích chiếm đất truyền dẫn năng lượng. 

- Nghiên cứu phát triển hệ thống điện gió và năng lượng mặt trời kết hợp với 

nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao ở 04 xã ven biển 

Tây (Tây Yên, Tây Yên A, Nam Thái và Nam Thái A). 

Như vậy, nhu cầu đất truyền d n năng lượng đến năm 2030 là 64,63ha, tăng 

63,87ha so với hiện trạng năm 2020. 

1.5.3. Thuỷ lợi và cấp thoát nƣớc 

(1). Thuỷ lợi 

- Đầu tư xây dựng hệ thống thuỷ lợi trên địa bàn huyện phù hợp với quy hoạch 

thuỷ lợi vùng U Minh Thượng theo hướng đa mục tiêu, kiểm soát mặn, thau chua xổ 

phèn và phục vụ đa ngành sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, cấp nước sinh 

hoạt và công nghiệp – dịch vụ. Phát triển hệ thống thuỷ lợi gắn với bố trí dân cư, phát 

triển mạng lưới giao thông. 

- Mục tiêu giải pháp cụ thể là: Nạo vét các hệ thống kênh cấp 1, đầu tư hoàn 

thiện kênh cấp 2 và kênh thuỷ lợi nội đồng. Nạo vét các tuyến kênh kết nối với hệ 

thống sông Cái Lớn, đưa vào hoạt động hệ thống cống ngăn mặn sông Cái Lớn – Cái 

Bé để kiểm soát mặn cho cả vùng và nạo vét kênh Ba Biển, kênh chống Mỹ, kênh Tân 

Bằng – Cản Gáo, kết hợp với giao thông nông thôn đạt cấp III- ĐTNĐ.  

Ngoài việc xây dựng hệ thống cống ngăn mặn sông Cái Lớn – Cái Bé, đến năm 

2030, xây dựng mới thêm 13 cống với diện tích tăng thêm 13,29ha, bao gồm: cống 

rạch Ngã Bát ở Tây Yên A 0,8ha, cống kênh 40 ở Tây Yên A 0,8ha, cống Mương 

Chùa ở Tây Yên A 0,8ha, cống mương Quao ở Tây Yên 0,8ha, cống Hai Sến ở Tây 

Yên 0,8ha, cống Chống Mỹ ở Tây Yên 1,2ha, cống Kênh Dài ở Tây Yên 0,72ha, cống 

Thứ 6 ở Nam Thái 0,27ha, cống kênh 20 ở Tây Yên A 0,8ha, cống đê quốc phòng ở 
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Tây Yên 0,84ha, cống Xẻo Vẹt ở Nam Thái 2,56ha, cống rạch Chêtj Sành ở Hưng Yên 

1,67ha và cống Thầy Cai ở Hưng Yên 1,23ha.  

Tổng diện tích đất thủy lợi đến năm 2030 là 639,29ha, tăng 13,29ha so với hiện 

trạng năm 2020. 

(2). Cấp nƣớc 

Đối với huyện An Biên nguồn nước sinh hoạt dùng cả nước mặt và nước ngầm. 

Giải pháp cung cấp nước sạch là với phương châm kết hợp sử dụng nước mặt và nước 

ngầm, đồng thời tiến hành xây dựng hệ thống cấp nước tập trung và cấp nước sinh 

hoạt nông thôn. Tập trung đầu tư xây dựng và mở rộng nhà máy nước ở Thị trấn Thứ 

Ba và các trạm cấp nước ở các xã, các khu dân cư nông thôn tập trung để phấn đấu đến 

năm 2025 có 100% dân số được sử dụng nước hợp vệ sinh, đến năm 2030 có 100% 

dân số trong huyện được sử dụng nước hợp vệ sinh. Nhu cầu nước sạch nông thôn 

trong thời gian tới là rất cần thiết, nên rất cần cấp nước liên vùng.  

Giai đoạn 2020-2025: tiến hành dự án nâng cấp mở rộng Trạm cấp nước xã Nam 

Thái và mở rộng tuyến ống hệ thống cấp nước liên xã huyện An Biên và cơ sở cấp 

nước tập trung ở Thị trấn Thứ Ba với công suất 600 m
3
/ngày, trong giai đoạn tới đầu 

tư nâng cấp mở rộng lên 1.000 m3/ngày, đồng thời xây dựng trạm cấp nước ở khu đô 

thị Thứ Bảy với công suất 1000 m
3
/ngày. Cấp nước sạch nông thôn tiếp tục đầu tư các 

trạm cấp nước cho các khu vực trung tâm xã. Mở rộng cụm cấp nước Nam Thái với 

quy mô 70 m
3
/h, Đông Thái công suất 150 m

3
/h, Hưng Yên công suất 340 m

3
/h.  

Giai đoạn 2025-2030: đề xuất xây dựng hệ thống cấp nước liên huyện Gò 

Quao-Giồng Riềng-Châu Thành-Vĩnh Thuận-An Biên-An Minh-U Minh Thượng, theo 

như quy hoạch cấp nước liên vùng của ĐBSCL thì đến năm 2030 toàn bộ đô thị của 

Kiên Giang sẽ nối mạng cấp nước t  nhà máy nước Sông Hậu 2 và 3. Cấp nước sạch 

nông thôn sẽ được phủ rộng khắp huyện. 

(3). Về thoát nƣớc và xử lý nƣớc thải 

Tiếp tục cải tạo và hoàn thiện hệ thống thoát nước Thị trấn Thứ Ba bằng các 

cống dọc theo các đường phố gắn với hệ thống ống thoát nước, đảm bảo vệ sinh đô thị 

và giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong khu vực dân cư nhằm giải quyết tốt vệ sinh 

môi trường, xây dựng đô thị Thứ Ba văn minh, xanh, sạch đẹp. 

Đối với hệ thống thoát nước thải dân dụng: Vận động nhân dân xây dựng nhà 

vệ sinh đạt tiêu chuẩn, hầm tự hoại, hoặc làm hầm biogas để giảm thiểu ô nhiễm môi 

trường trước khi thải ra các ống thoát chung. T ng bước đầu tư xây dựng các trạm xử 

lý nước thải tập trung ở các khu vực đô thị xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại sau đó tập trung 

đưa về các trạm làm sạch nước thải để xủa lý. 

Về nước thải công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp: Nước thải của các cơ sở sản 

xuất kinh doanh nằm trong các khu dân cư phải được xử lý triệt để đảm bảo theo quy 
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chuẩn và tiêu chuẩn môi trường quy định mới được xả vào hệ thống cống thoát chung. 

Đối với khu, cụm công nghiệp tập trung hệ thống nước thải phải được xử lý đảm bảo  

yêu cầu quy định mới được phép đấu nối vào hệ thống để đưa về trạm xử lý chung của 

khu, cụm công nghiệp để xử lý. Nước thải của các khu cụm công nghiệp tập trung sẽ 

xử lý tập trung bằng các trạm làm sạch riêng đạt giới hạn A của TCVN 40-

2011/BTNMT, sau đó mới xả ra môi trường. 

1.5.4. Bƣu chính – viễn thông 

    bưu chính 

Tiếp tục nâng cấp và hiện đại hóa mạng lưới bưu chính trên địa bàn huyện, cung 

cấp các dịch vụ đa dạng theo tiêu chuẩn quốc tế. Phát triển thị trường bưu chính theo 

hướng nâng cao chất lượng dịch vụ. Trên địa bàn huyện có 01 bưu cục cấp III, và 01 

bưu cục cấp II và một số nhà bưu điện xã để phục vụ các dịch vụ bưu chính và sách 

báo cho nhân dân. Các Bưu cục được trang bị đầy đủ các trang thiết bị như cân điện tử, 

máy in cước….. Phấn đấu tự động hóa 100% trong hoạt động bưu chính, đảm bảo vận 

chuyển bưu phẩm báo chí trong ngày trên địa bàn huyện như đường thư cấp II t  tỉnh 

xuống huyện mỗi ngày 2 chuyến, đường thư cấp 3 t  huyện xuống xã mỗi ngày một 

chuyến. 

    viễn thông 

Phấn đấu đến năm 2030 mạng truyền dẫn t  huyện về tỉnh chủ yếu là cáp quang, 

mạng nội ô Thị trấn Thứ Ba và khu đô thị Thứ Bảy là mạng cáp quang đa dịch vụ. 

Mạng cáp quang sẽ được phát triển về xã và hoàn thành trước năm 2030, xây dựng 

mạng cáp quang đến tận cụm thuê bao. Để khai thác và vận hành tốt mạng lưới với 

quy mô lớn và công nghệ cao cần tiếp tục đào tạo đội ngũ cán bộ, công nhân lành nghề 

có trình độ tương ứng với công việc. 

1.5.5. Văn hoá – thể thao – di tích lịch sử 

(1). Văn hóa – thể thao 

- Tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây 

dựng đời sống văn hoá , gắn với phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương 

Bác Hồ vĩ đại  và với chương trình xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn 

minh. Trong đó, chú trọng xây dựng tình đoàn kết xóm làng, gia đình hạnh phúc, 

không để xảy ra nạn bạo lực gia đình, không có tội phạm và tệ nạn xã hội. Vận động 

và thu hút đông đảo nhân dân tham gia tập luyện thể dục, thể thao quần chúng. 

- Tích cực tranh thủ và huy động mọi nguồn lực t  nhiều nguồn bằng nhiều 

hình thức thích hợp xây dựng thiết chế văn hoá, thể dục thể thao ở các trung tâm 

huyện, xã. Đẩy mạnh hơn nữa xã hội hoá phong trào văn hoá, văn nghệ thể dục thể 

thao theo hướng mỗi xã, thị trấn có sân và đội bóng đá, bóng chuyền, đội văn nghệ; 

mỗi ấp, khu vực có đội bóng chuyền hoạt động thường xuyên và có chất lượng. Tiếp 
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tục đầu tư mở rộng cụm loa không dây, bảo đảm cơ bản dân cư trong huyện nghe được 

thông tin của Đài truyền thanh huyện. 

- Nhu cầu sử dụng đất xây dựng các trung tâm văn hóa: Hiện nay, ngoài Trung 

tâm văn hóa  thể thao huyện và 03 xã có trung tâm văn hóa Nam Thái, Nam Yên, Tây 

Yên, 04 xã đã bố trí đất nhưng chưa xây dựng cơ sở hạ tầng (Đông Thái, Nam Thái A, 

Tây Yên A và Đông Yên), đối với trung tâm văn hóa xã Hưng Yên được bố trí đất 

trong khu hành chính xã Hưng Yên dự kiến triển khai năm 2022. Do đó, trong giai 

đoạn 2021-2030 sẽ tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng cho 05 xã còn lại và đất công 

viên cây xanh thị trấn Thứ Ba 2,4ha, khu đô thị Thứ Bảy 2,2ha, hồ cảnh quan khu đô 

thị Thứ Bảy 1,83ha. Như vậy, đất cơ sở văn hóa đến năm 2030 là 13ha, tăng 11,6ha so 

với năm 2020. 

- Như vậy, đến năm 2030 nhu cầu đất cho lĩnh vực văn hóa, thể dục thể thao là 

là 14,95ha, tăng 6,44ha so với năm 2020. 

(2). Di tích lịch sử 

Đi đôi với đẩy mạnh các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao, tiếp tục quan 

tâm đúng mức việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, các 

giá trị văn hóa tiêu biểu, các môn thể thao tiêu biểu như đờn ca tài tử, ca múa lâm thol, 

đua ghe ngo... T ng bước nâng cấp di tích lịch sử đình Nam Thái, các bia chiến thắng, 

khai thác phục vụ khách tham quan du lịch và giáo dục truyền thống cách mạng cho 

thế hệ trẻ. Bổ sung diện tích đình Nam Thái 0,75ha (đã có hiện trạng 2020). 

Tổng nhu cầu sử dụng đất di tích ở An Biên đến năm 2030 là 0,75ha, ổn định so 

với năm 2020. 

1.5.6. Y tế 

Tập trung đầu tư trang thiết bị và củng cố đội ngũ nhân lực trong ngành y tế, để 

phục vụ tốt hơn yêu cầu về khám, chữa bệnh cho người dân. Phấn đấu tỷ lệ giường 

bệnh/ vạn dân và bác sỹ/vạn dân đạt 31 giường bệnh và 8 bác sỹ vào năm 2030.  

- Tuyến huyện: Nâng cao vai trò hoạt động của Trung tâm y tế huyện trong việc 

chỉ đạo công tác khám chữa bệnh, y tế dự phòng chăm sóc sức khỏe ban đầu. Tăng 

cường đầu tư trang thiết bị y tế và đội ngũ nhân lực y tế ở bệnh viện đa khoa huyện An 

Biên, thành lập thêm các khoa cần thiết, đảm bảo đủ giường bệnh cho bệnh nhân… 

- Tuyến xã: Hiện nay 09 xã, thị trấn đã có trạm y tế đang hoạt động, để đáp ứng 

được nhu cầu của người dân cần tập trung nâng cao chất lượng điều trị ban đầu, đầu tư 

cơ sở vật chất và mở rộng diện tích đạt chuẩn tiêu chí nông thôn mới.  

1.5.7. Giáo dục – đào tạo. 

- Tiếp tục thực hiện đổi mới chất lượng giáo dục đào tạo, nâng cao trình độ dân 

trí trong huyện ngang bằng với trình độ chung của tỉnh và vùng ĐBSCL. Sắp xếp, quy 

hoạch, đầu tư xây dựng hệ thống trường lớp các cấp, nâng tỷ lệ trường học đạt chuẩn 
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quốc gia, mở mới một số trường ở một số địa bàn dân cư, thực hiện có hiệu quả đề án 

phổ cập giáo dục cho trẻ em dưới 5 tuổi, tăng tỷ lệ học sinh lên lớp và tốt nghiệp 

THPT, hạn chế thấp nhất tỷ lệ học sinh bỏ học. Duy trì kết quả phổ cập tiểu học và 

THCS tiến tới phổ cập THPT. Đổi mới công tác quản lý giáo dục, bổ sung số lượng 

giáo viên còn thiếu, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên đạt chuẩn. Tăng cường 

công tác hướng nghiệp dạy nghề, củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của trung 

tâm giáo dục thường xuyên, hội khuyến học t  huyện đến cơ sở và trung tâm học tập 

cộng đồng các xã, thị trấn. 

 - Về xây dựng hệ thống trường lớp: Quy hoạch, sắp xếp củng cố phát triển mới 

hệ thống trường lớp t  mầm non đến phổ thông, dạy nghề. Phấn đấu đến năm 2025 có 

40/46 trường đạt chuẩn quốc gia, chiếm 86,96% , dự kiến đến năm 2030 100% các 

trường đạt chuẩn quốc gia, 100% trường đạt xanh sạch đẹp. 

- Dự kiến quy hoạch xây dựng mới Xây mới trường Tiểu học Tây Yên 2 (ấp 

Xẻo Dinh) 0,54ha. 

- Mở rộng 04 trường Mở rộng trường THCS thị trấn Thứ Ba 1 (KP3) 0,06ha, 

Mở rộng trường Tiểu học Nam Yên 3 (điểm chính, ấp 2 Trong) 0,2ha, Mở rộng trường 

Tiểu học Nam Thái 2 (điểm chính, ấp 5 chùa) 0,08ha, Mở rộng trường Mần non Đông 

Yên (điểm chính, ấp Tây Sơn) 0,12ha.   

+ Trường nghề: Ổn định diện tích trung tâm GDTX của huyện như hiện trạng 

năm 2020. 

Tổng nhu cầu đất giáo dục đào tạo đến năm 2030 trên địa bàn huyện An Biên 

khoảng 45,38ha, tăng 0,11ha so với hiện trạng năm 2020. 

1.5.8. Các cơ sở dịch vụ xã hội 

Quy hoạch đến năm 2030 dự kiến xây dựng 01 trại dưỡng lão kết hợp với nuôi 

dưỡng đối tượng tâm thần ở xã Đông Thái với diện tích dự kiến 0,62ha. Tổng nhu cầu 

đất cơ sở dịch vụ xã hội đến năm 2030 là 0,62ha.  

1.5.9. Tôn giáo, tín ngƣỡng. 

Quy hoạch đến năm 2030 diện tích đất tôn giáo, tín ngưỡng 9,15ha, cơ bản ổn 

định các công trình tôn giáo tín ngưỡng hiện trạng trên địa bàn huyện  

1.5.10. An ninh, quốc phòng 

a). An ninh 

Quy hoạch đến năm 2030, dự kiến bố trí quỹ đất 6,5ha để xây dựng các công 

trình an ninh theo đề án công an 4 cấp trên địa bàn huyện như sau: 

- Quy hoạch trụ sở công an huyện 5ha (thực hiện sau năm 2030) 

- Đội PCCC và cứu hộ cứu nạn khu vực U Minh Thượng ở Đông Thái 0,54ha 

- Đội PCCC-CNCH công an huyện An Biên ở thị trấn Thứ Ba 0,5ha 
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- Quy hoạch mở rộng, chuẩn hóa trụ sở công an 09 xã, thị trấn, bình quân 

0,1ha/trụ sở. Nhu cầu đất mở rộng 09 trụ sở là 0,46ha (chi tiết từng công trình xem 

phần phụ lục ”Danh mục công trình quy hoạch đến năm 2030”) 

- Ngoài ra còn quỹ đất khoảng 423ha do trại giam kênh 7 quản lý nhưng đang 

sản xuất nông nghiệp được tính vào không gian đất do công an quản lý nhưng thống kê 

vào đất trồng lúa. 

Như vậy, đến năm 2030 đất xây dựng các cơ sở phục vụ an ninh trên địa bàn 

huyện An Biên là 17,8ha tăng 6,5ha so với hiện trạng năm 2020.  

b). Quốc phòng 

 - Mở rộng khu đất Ban chỉ huy Quân sự Huyện lên 25ha ở xã Hưng Yên để kết 

hợp xây dựng thao trường huấn luyện và ban chỉ huy Quân sự Huyện (hiện nay đang 

triển khai mở rộng 5,2ha, dự kiến thực hiện trong năm 2021), phần diện tích còn lại 

tiếp tục đưa vào thực hiện giai đoạn 2021 - 2030. 

- Khu neo đậu tàu khi không hoạt động và bảo dưỡng, bảo trì, sửa chữa trang 

thiết bị Hải Đội (Đoàn Kinh tế - Quốc phòng biển, đảo Tây Nam và Hải đội) ở xã 

Hưng Yên 5ha (trong đó đất mặt nước là 2,5ha)  

- Đối với các nhà làm việc xã đội ở các xã năm trong khuông viên UBND xã 

quản lý (hoặc đất do xã quản lý) thì được tính và đất trụ sở cơ quan của xã. 

 - Quy hoạch trận địa súng máy phòng không 1,5ha ở xã Hưng Yên (Sau năm 

2030). 

 - Căn cứ hậu phương tại xã Đông Yên diện tích 2.400ha và Căn cứ chiến đấu ở 

xã Nam Thái 60ha, là đất không gian quốc phòng và được sử dụng khi có chiến sự xảy 

ra hoặc trường hợp đặc biệt cần sử dụng đến. Vì vậy, chỉ tiêu này tính vào đất sản xuất 

nông nghiệp. 

Tổng nhu cầu đất quốc phòng đến năm 2030 là 33,81ha, tăng 28,39ha so với 

hiện trạng năm 2020. 

1.5.11. Xử lý vệ sinh môi trƣờng. 

(1). Xử lý rác thải. 

 - Xử lý chất thải, rác thải đô thị nông thôn: thu gom đưa về KXL theo quy 

hoạch tỉnh, giai đoạn ngắn hạn xây dựng 1 lò đốt cho huyện vị trí tại Đông Yên. Giữ 

nguyên bãi rác hiện trạng cải tạo thành bãi chôn lấp CTR hợp vệ sinh, quy mô diện 

tích 2,72ha, xử lý chất thải rắn 20-25 tấn/ngày, địa điểm tại ấp Nam Quí, xã Đông Thái 

– huyện An Biên. Địa bàn phục vụ: thị trấn Thứ Ba và các xã lân cận. Đồng thời trong 

giai đoạn 2021-2025 đầu tư xây dựng các tuyến đường giao thông nông thôn để thuận 

lợi cho việc vận chuyển CTR ở các xã có bố trí trạm trung chuyển (liên xã), quy mô 

trạm trung chuyển t  0,5-2ha. Chất thải rắn được thu gom và vận chuyển về bãi trung 

chuyển tập trung của địa phương hoặc nhà máy xử lý gần nhất. 
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 Tổng nhu cầu đất bãi thải, xử lý chất thải ở An Biên đến năm 2030 là 9,16ha, 

tăng 6,68ha so với năm 2020 . 

 (2). Nghĩa trang – nghĩa địa. 

Quy hoạch sử dụng đất đế năm 2030, dự kiến mở rộng nghĩa trang Thứ 6, diện 

tích tăng thêm 0,99ha, xây dựng Cơ sở hỏa táng cho đồng bào dân tộc Khmer tại Chùa 

Thứ 3 (chùa Sirivansa) - thị trấn Thứ Ba 0,69ha và xây dựng Nghĩa trang khu cụm xã 

Nam Yên 2,5ha. 

Tổng nhu cầu đất nghĩa trang, nghĩa địa đến năm 2030 là 7,61ha, tăng 4,17ha 

so với hiện trạng năm 2020. 

2. Cân đối, phân bổ diện tích các loại đất cho các mục đích sử dụng 

2.1. Chỉ tiêu sử dụng đất 

 Trên cơ sở cân đối nhu cầu sử dụng đất đến năm 2030, đối chiếu với các chỉ 

tiêu quy hoạch sử dụng đất cấp huyện được quy định tại Thông tư 01/2021/TT-

BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường, diện tích các loại đất phân bổ cho các mục 

đích sử dụng đến năm 2030 trên địa bàn huyện An Biên như sau: 

Bảng 10: Tổng hợp, cân đối chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2030 

huyện An Biên – tỉnh Kiên Giang 
Đơn vị tính: ha 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất 

Mã 
 Hiện trạng 

năm 2020  

 Quy hoạch 

năm 2030  

 So sánh:  

tăng, giảm (-)  

  
 Diện 

tích  

 Tỷ lệ 

(%)  

 Diện 

tích  

 Tỷ lệ 

(%)  

 Diện  

tích  

 Tỷ lệ 

(%)  

  Diện tích tự nhiên   40.029,02 100,00 40.029,02 100,00     

1 Đất nông nghiệp NNP 36.009,08 89,96 34.764,67 86,85 -1.244,42 -3,11 

1.1 Đất trồng lúa LUA 27.471,79 68,63 26.134,53 65,29 -1.337,27 -3,34 

- Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC 6.990,89 17,46 2.122,39 5,30 -4.868,50 -12,16 

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 103,56 0,26 103,56 0,26 
  

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 3.639,19 9,09 2.974,23 7,43 -664,97 -1,66 

1.4 Đất r ng phòng hộ RPH 1.736,73 4,34 1.852,00 4,63 115,27 0,29 

1.5 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 3.057,80 7,64 3.700,00 9,24 642,20 1,60 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 4.019,94 10,04 5.264,36 13,15 1.244,42 3,11 

   Trong đó:   
      

2.1 Đất quốc phòng CQP 5,42 0,01 33,81 0,08 28,39 0,07 

2.2 Đất an ninh CAN 11,30 0,03 17,80 0,04 6,50 0,02 

2.3 Đất khu công nghiệp SKK 
  

210,54 0,53 210,54 0,53 

2.4 Đất thương mại, dịch vụ TMD 3,08 0,01 158,73 0,40 155,65 0,39 

2.5 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 11,27 0,03 173,05 0,43 161,77 0,40 

2.6 
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, 

cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 
DHT 1.250,25 3,12 1.539,81 3,85 289,56 0,72 

  Trong đó:   
      

- Đất giao thông DGT 552,36 1,38 751,41 1,88 199,04 0,50 

- Đất thủy lợi DTL 626,00 1,56 639,29 1,60 13,29 0,03 

- Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH 4,25 0,01 4,25 0,01 
  

- Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 1,64 0,00 1,64 0,00 
  

- Đất xây dựng cơ sở GDĐT DGD 44,39 0,11 45,38 0,11 1,00 0,00 
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STT Chỉ tiêu sử dụng đất 

Mã 
 Hiện trạng 

năm 2020  

 Quy hoạch 

năm 2030  

 So sánh:  

tăng, giảm (-)  

  
 Diện 

tích  

 Tỷ lệ 

(%)  

 Diện 

tích  

 Tỷ lệ 

(%)  

 Diện  

tích  

 Tỷ lệ 

(%)  

  Diện tích tự nhiên   40.029,02 100,00 40.029,02 100,00     

- Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao DTT 4,26 0,01 4,26 0,01 
  

- Đất công trình năng lượng DNL 0,76 0,00 64,63 0,16 63,87 0,16 

- Đất công trình bưu chính, viễn thông DBV 0,31 0,00 0,31 0,00 
  

- Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia DKG 
      

- Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT 0,75 0,00 0,75 0,00 
  

- Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 2,48 0,01 9,16 0,02 6,68 0,02 

- Đất cơ sở tôn giáo TON 7,34 0,02 7,34 0,02 
  

- 
Đất làm nghĩa trang nghĩa địa, nhà 

tang lễ 
NTD 3,44 0,01 7,61 0,02 4,17 0,01 

- Đất xây dựng cơ sở khoa học CN DKH 
      

- Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội DXH 
  

0,62 0,00 0,62 0,00 

- Đất chợ DCH 2,27 0,01 3,17 0,01 0,90 0,00 

2.7 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 0,77 0,00 0,77 0,00 
  

2.8 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV 
  

6,44 0,02 6,44 0,02 

2.9 Đất ở tại nông thôn ONT 1.008,25 2,52 1.294,52 3,23 286,27 0,72 

2.10 Đất ở tại đô thị ODT 113,12 0,28 199,31 0,50 86,20 0,22 

2.11 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 11,35 0,03 24,45 0,06 13,10 0,03 

2.12 Đất tín ngưỡng TIN 1,81 0,00 1,81 0,00 
  

2.13 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 1.592,38 3,98 1.592,38 3,98 
  

2.14 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 10,94 0,03 10,94 0,03 
  

3 Đất chƣa sử dụng CSD 
      

 

2.1.1. Phân bổ đất nông nghiệp đến năm 2030. 

Sau khi chuyển sang đất phi nông nghiệp theo nhu cầu xây dựng các công trình, 

dự án và sang đất ở, đất nông nghiệp đến năm 2030 ở An Biên còn khoảng 

34.764,67ha, giảm 1.244,42ha, do chuyển sang đất phi nông nghiệp. Cụ thể các chỉ 

tiêu sử dụng đất trong nhóm đất nông nghiệp đến năm 2030 như sau: 

Bảng 11: Chỉ tiêu sử dụng nông nghiệp đến năm 2030 

huyện An Biên – tỉnh Kiên Giang 
Đơn vị tính: ha 

Chia theo đơn vị 

hành chính 

Đất nông 

nghiệp 

Trong đó: 

Đất trồng lúa 
Đất cây 

HN khác 

Đất cây 

lâu năm  

R ng 

phòng hộ 

Đất 

NTTS Tổng 

cộng 

 Đất chuyên 

trồng lúa 

Toàn huyện 34.764,67 26.134,53 2.122,39 103,56 2.974,58 1.852,00 3.700,00 

Trong đó                

TT Thứ Ba 1.171,11 1.044,66 741,58 
 

126,45     

Đông Yên 5.026,15 4.566,88 1.380,81 24,43 434,84     

Đông Thái 5.191,19 4.800,13    391,05     

Nam Yên 4.789,05 3.676,36    190,38 376,12 546,19 

Hưng Yên 3.668,29 3.150,59   79,13 438,56     

Tây Yên 3.846,90 3.030,33    565,10 251,47   
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Chia theo đơn vị 

hành chính 

Đất nông 

nghiệp 

Trong đó: 

Đất trồng lúa 
Đất cây 

HN khác 

Đất cây 

lâu năm  

R ng 

phòng hộ 

Đất 

NTTS Tổng 

cộng 

 Đất chuyên 

trồng lúa 

Tây Yên A 2.373,06 1.989,29    383,77     

Nam Thái 4.784,74 2.930,01    320,18 431,93 1.102,61 

Nam Thái A 3.914,18 946,27    124,23 792,48 2.051,20 

 (1). Đất trồng lúa: Diện tích đất trồng lúa quy hoạch đến năm 2030 là 

26.134,53ha, trong đó, đất chuyên trồng lúa nước là 2.122,39ha, giảm 1.337,27ha, so 

với hiện trạng năm 2020. 

 (2). Đất trồng cây hàng năm khác: Diện tích quy hoạch đến năm 2030 là 

103,56ha, ổn định diện tích so với năm 2020. 

(3). Đất trồng cây lâu năm: Diện tích quy hoạch đến năm 2030 là 2.974,58ha, 

giảm 664,62ha so với năm 2020. Nguyên nhân giảm do chuyển sang đất phi nông 

nghiệp. 

 (4). Đất rừng phòng hộ: Diện tích quy hoạch đến năm 2030 là 1.852ha, tăng 

115,27ha so với hiện trạng năm 2020. 

(5). Đất nuôi trồng thuỷ sản: Diện tích  quy hoạch đến năm 2030 là 3.700ha, 

tăng 642,2ha, diện tích tăng thêm được chuyển t  đất trồng lúa. 

2.1.2. Phân bổ đất phi nông nghiệp đến năm 2030. 

Diện tích đất phi nông nghiệp quy hoạch đến năm 2030 là 5.264,36ha, tăng 

1.244,42ha so với hiện trạng năm 2020, diện tích tăng thêm được chuyển t  đất sản 

xuất nông nghiệp. Cụ thể, diện tích t ng chỉ tiêu trong nhóm đất phi nông nghiệp đến 

năm 2030 phân theo t ng đơn vị hành chính xã như sau: 

Bảng 12: Chỉ tiêu sử dụng đất phi nông nghiệp đến năm 2030 

huyện An Biên – tỉnh Kiên Giang 
Đơn vị tính: ha 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất 
Toàn 

huyện 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính 

TT 

Thứ Ba 

Đông 

Yên 

Đông 

Thái 

Nam 

Yên 

Hƣng 

Yên 

Tây 

Yên 

Tây 

Yên A 

Nam 

Thái 

Nam 

Thái A 

(1) (2) (3)=(4)+...+(..) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

2 Đất phi nông nghiệp  5.264,36 367,13 536,30 744,72 521,66 1.058,63 730,98 487,87 457,11 359,96 

  Trong đó:                     

2.1 Đất quốc phòng 33,81       1,42 31,94 0,45       

2.2 Đất an ninh 17,80 6,57 9,47 1,20 0,10 0,10 0,13 0,10 0,10 0,04 

2.3 Đất khu công nghiệp 210,54         210,54         

2.5 Đất thương mại, dịch vụ 158,73 3,10   6,46 3,00 75,05 6,00 57,94 3,67 3,51 

2.6 
Đất cơ sở sản xuất phi 

nông nghiệp 
173,05 1,28 0,23 87,89 80,84 2,60   0,20 0,01   

2.7 Đất phát triển hạ tầng 1.539,81 105,89 312,48 326,72 140,28 114,58 147,40 97,65 175,61 119,20 

  Trong đó:                     

- Đất giao thông 751,41 56,21 99,38 121,52 85,55 79,80 97,11 74,29 78,62 58,93 

- Đất thủy lợi 639,29 17,55 190,00 171,47 45,19 14,82 43,55 14,88 87,66 54,16 
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STT Chỉ tiêu sử dụng đất 
Toàn 

huyện 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính 

TT 

Thứ Ba 

Đông 

Yên 

Đông 

Thái 

Nam 

Yên 

Hƣng 

Yên 

Tây 

Yên 

Tây 

Yên A 

Nam 

Thái 

Nam 

Thái A 

(1) (2) (3)=(4)+...+(..) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

- Đất xây dựng cơ sở VH 4,25 1,31 0,75     0,06 0,89 0,52 0,72   

- Đất xây dựng cơ sở y tế 1,64 1,17 0,08   0,05 0,15 0,08 0,11     

- Đất xây dựng cơ GD&ĐT 45,38 5,01 4,22 9,55 6,68 2,71 3,15 3,28 5,14 5,63 

- Đất xây dựng cơ sở TDTT 4,26 4,26                 

- Đất công trình năng lượng 64,63 16,04 15,91 16,69   15,98         

- 
Đất công trình bưu chính, 

viễn thông 
0,31 0,05 0,04     0,03 0,03 0,06 0,06 0,03 

- Đất có di tích LS-VH 0,75   0,75               

- Đất bãi thải, xử lý chất thải 9,16   1,15 2,51   0,20 1,00 2,65 1,50 0,15 

- Đất cơ sở tôn giáo 7,34 2,41       0,70 1,59 1,04 1,61   

- 
Đất làm nghĩa trang nghĩa 

địa, nhà tang lễ 
7,61 1,01 0,20 3,09 2,50     0,81     

- Đất xây dựng cơ sở DVXH 0,62     0,62             

- Đất chợ 3,17 0,87   1,27 0,30 0,13     0,30 0,30 

2.8 Đất sinh hoạt cộng đồng 0,77 0,04   0,05 0,62   0,01     0,05 

2.9 Đất khu vui chơi, GTCC 6,44 2,40   4,04             

2.10 Đất ở tại nông thôn 1.294,52   178,90 244,64 158,27 194,94 131,82 111,01 147,33 127,60 

2.11 Đất ở tại đô thị 199,31 199,31                 

2.12 Đất xây dựng TSCQ 24,45 4,37 0,52 2,67 3,75 10,32 0,54 0,83 0,95 0,49 

2.13 Đất tín ngưỡng 1,81     0,11 0,11 0,07 0,68 0,43 0,41   

2.14 Đất SS, ngòi, kênh, rạch 1.592,38 44,17 27,69 67,00 133,28 418,49 443,93 219,71 129,03 109,07 

2.15 Đất có mặt nước CD 10,94   7,00 3,94             

 (1). Đất quốc phòng: Diện tích quy hoạch đến năm 2030 là 33,81ha, tăng 

28,39ha so với năm 2020, diện tích tăng thêm được chuyển t  đất trồng lúa.  

(2). Đất an ninh: Diện tích quy hoạch đến năm 2030 đất an ninh là 449,8ha 

(trong đó diện tích đất xây dựng công trình an ninh là 17,8ha và không gian quy hoạch 

đất an ninh 423ha), tăng 6,5ha so với hiện trạng năm 2020. Đối với diện tích không 

gian quy hoạch đất an ninh 423ha là đất trại giam kênh làng Thứ Bảy ở xã Đông Yên 

hiện nay do Công An quản lý nhưng đang sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp 

(trồng lúa) nên được tính vào đất trồng lúa (diện tích khoảng 423ha). 

 (3). Đất khu công nghiệp: Diện tích quy hoạch đến năm 2030 là 210,54ha, tăng 

tuyệt đối so với hiện trạng năm 2020. Diện tích tăng thêm được chuyển t  đất trồng 

cây lâu năm 146ha và đất trồng lúa 66ha. 

 (4). Đất thƣơng mại dịch vụ: Diện tích quy hoạch đến năm 2030 là 158,73ha, 

tăng 155,65ha so với hiện trạng năm 2020. Diện tích tăng thêm được chuyển t  đất 

trồng cây lâu năm và đất trồng lúa. 

 (5). Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: Diện tích quy hoạch đến năm 2030 là 

173,05ha, tăng 161,77ha so với hiện trạng năm 2020. Diện tích tăng thêm được chuyển 

t  đất trồng cây lâu năm và đất trồng lúa. 
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 (6). Đất phát triển hạ tầng: Diện tích quy hoạch đến năm 2030 là 1.539,81ha, 

tăng 289,56ha so với hiện trạng năm 2020. Diện tích tăng thêm được chuyển t  đất 

trồng cây lâu năm và đất trồng lúa. 

  (7). Đất sinh hoạt cộng đồng: Diện tích quy hoạch đến năm 2030 là 0,77ha, ổn 

định so với hiện trạng năm 2020.  

 (8). Đất khu vui chơi, giải trí công cộng: Diện tích quy hoạch đến năm 2030 

là 6,44ha, tăng tuyệt đối so với hiện trạng năm 2020. Diện tích tăng thêm được chuyển 

t  đất trồng cây lâu năm và đất trồng lúa. 

(9). Đất ở tại nông thôn: Diện tích quy hoạch đến năm 2030 là 1.294,52ha, 

tăng 286,27ha so với hiện trạng năm 2020. Diện tích tăng thêm được chuyển t  đất 

trồng cây lâu năm và đất trồng lúa (trong đó bao gồm khu tái định cư khu công nghiệp 

Xẻo Rô 30,33ha và nhu cầu đất ở tại nông thôn của 08 xã trên địa bàn huyện). 

(10). Đất ở tại đô thị: Diện tích quy hoạch đến năm 2030 là 199,31ha, tăng 

86,20ha so với hiện trạng năm 2020. Diện tích tăng thêm được chuyển t  đất trồng cây 

lâu năm và đất trồng lúa. 

(11). Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp: Diện tích quy hoạch đến năm 

2030 là 24,45ha, tăng 13,01ha so với hiện trạng năm 2020. Diện tích tăng thêm được 

chuyển t  đất trồng cây lâu năm và đất trồng lúa. 

(12). Đất tín ngƣỡng: Diện tích quy hoạch đến năm 2030 là 1,81ha, ổn định 

diện tích so với hiện trạng năm 2020. Diện tích tăng thêm được chuyển t  đất trồng 

cây lâu năm và đất trồng lúa. 

 (13). Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối: Diện tích quy hoạch đến năm 2030 là 

1.592,38ha, ổn định diện tích so với hiện trạng năm 2020.  

(14). Đất có mặt nƣớc chuyên d ng: Diện tích quy hoạch đến năm 2030 là 

10,94ha, ổn định diện tích so với hiện trạng năm 2020. 

  2.2. Tổng hợp, cân đối các chỉ tiêu sử dụng đất. 

Trên cơ sở định hướng phát triển và nhu cầu sử dụng đất t ng ngành để đáp ứng 

mục tiêu phát triển đã đặt ra trong quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH huyện, tổng 

hợp nhu cầu sử dụng đất trong kỳ quy hoạch ở huyện An Biên như sau: 

 Bảng 13: Cân đối sử dụng đất trong kỳ chỉnh quy hoạch đến năm 2030 

huyện An Biên – tỉnh Kiên Giang 
Đơn vị tính: ha 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất 
Tổng 

diện tích 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính 

TT 

Thứ Ba 

Đông 

Yên 

Đông 

Thái 

Nam 

Yên 

Hưng 

Yên 

Tây 

Yên 

Tây 

Yên A 

Nam 

Thái 

Nam 

Thái A 
(1) (2) (3)=(4)+. (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

I Đất nông nghiệp           

1 Diện tích đến năm 2020 36.009 1.311 5.099 5.363 4.941 4.123 3.911 2.486 4.824 3.951 

- Giảm                     

+ Chuyển sang đất phi nông nghiệp 1.244 140 73 172 152 454 64 113 39 37 

- Không thay đổi mục đích 34.765 1.171 5.026 5.191 4.789 3.668 3.847 2.373 4.785 3.914 
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STT Chỉ tiêu sử dụng đất 
Tổng 

diện tích 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính 

TT 

Thứ Ba 

Đông 

Yên 

Đông 

Thái 

Nam 

Yên 

Hưng 

Yên 

Tây 

Yên 

Tây 

Yên A 

Nam 

Thái 

Nam 

Thái A 
(1) (2) (3)=(4)+. (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

2 Diện tích đến năm 2030 34.765 1.171 5.026 5.191 4.789 3.668 3.847 2.373 4.785 3.914 

II Đất phi nông nghiệp                     

1 Diện tích năm 2020 4.020 227 464 573 369 604 667 375 418 323 

- Tăng 
 

                  

+ T  đất nông nghiệp 1.244 140 73 172 152 454 64 113 39 37 

- Không thay đổi mục đích 4.020 227 464 573 369 604 667 375 418 323 

2 Diện tích đến năm 2030 5.264 367 536 745 522 1.059 731 488 457 360 

 - Nhu cầu sử dụng đất nông nghiệp đến năm 2030 vẫn chiếm quy mô lớn 

khoảng 34.765ha, chiếm khoảng 86,85% diện tích tự nhiên, giảm 1.244ha so với hiện 

trạng năm 2020. Trong đó, diện tích đất nông nghiệp không thay đổi mục đích sử dụng 

là 34.765ha, đất thay đổi mục đích sử dụng là 1.244ha. 

 - Nhu cầu sử dụng đất phi nông nghiệp đến năm 2030 ở huyện An Biên là  

5.264ha, chiếm 13,15% diện tích tự nhiên, tăng 1.244ha so với hiện trạng năm 2020. 

Trong đó, diện tích đất phi nông nghiệp không thay đổi mục đích sử dụng là 4.020ha, 

đất thay đổi mục đích sử dụng là 1.244ha. 

3. Chỉ tiêu sử dụng đất theo khu chức năng 

(1). Khu vực chuyên trồng lúa: Có quy mô khoảng 2.122ha, phân bố trên địa 

bàn thị trấn Thứ Ba, xã Đông Yên và Đông Thái. 

  (2). Khu vực rừng phòng hộ: Quy mô khoảng 1.852ha, tập trung tại xã Tây 

Yên, Nam Yên, Nam Thái và Nam Thái A. 

(3). Khu vực công nghiệp: Có quy mô khoảng là 311,85ha là diện tích Khu 

công nghiệp Xẻo Rô tại xã Hưng Yên. Trong đó, diện tích diện tích xây dựng công 

nghiệp khoảng 210,54ha, đất dịch vụ thương mại trong khu công nghiệp 71,28ha và 

đất khu tái định cư 30,33ha. 

4. Diện tích chuyển mục đích sử dụng phải xin phép trong kỳ điều chỉnh 

quy hoạch. 

Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp: 1.244,42 ha, trong đó: cây lâu 

năm chuyển sang PNN: 549,35ha, đất trồng lúa chuyển sang phi nông nghiệp là 

695,07ha. 

Bảng 14: Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất đến năm 2030 

 huyện An Biên – tỉnh Kiên Giang 

STT Đơn vị hành chính 

Chỉ tiêu sử dụng đất 

Đất nông nghiệp  

chuyển sang  

phi nông nghiệp 

Trong đó: 

Đất  

trồng lúa 

Đất trồng 

cây lâu năm 

NNP/PNN LUA/PNN CLN/PNN 

  Toàn huyện 1244,42 695,07 549,35 

1 Thị trấn  Thứ Ba 139,87 90,00 49,86 

2 Xã Đông Yên 72,51 46,66 25,85 

3 Xã Đông Thái 172,14 110,77 61,37 
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STT Đơn vị hành chính 

Chỉ tiêu sử dụng đất 

Đất nông nghiệp  

chuyển sang  

phi nông nghiệp 

Trong đó: 

Đất  

trồng lúa 

Đất trồng 

cây lâu năm 

NNP/PNN LUA/PNN CLN/PNN 

4 Xã Nam Yên 152,25 97,98 54,28 

5 Xã Hưng Yên 454,41 201,53 252,88 

6 Xã Tây Yên 63,62 40,94 22,68 

7 Xã Tây Yên A 113,07 72,76 40,31 

8 Xã Nam Thái 39,46 25,40 14,07 

9 Xã Nam Thái A 37,08 9,03 28,05 

 

PHẦN III 

KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2022 

 

I. Nhu cầu sử dụng đất cho các ngành, lĩnh vực. 

Để xác định nhu cầu sử dụng đất cho các ngành, lĩnh vực thực hiện trong năm 

2022, căn cứ vào Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện An Biên đang triển khai 

thực hiện; kết quả làm việc và đăng ký kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của các ngành, 

các xã, thị trấn có liên quan đến sử dụng đất trên địa bàn huyện; đồng thời cân nhắc 

khả năng đầu tư thực hiện trong năm 2022, dự báo nhu cầu sử dụng đất nông nghiệp 

và phi nông nghiệp trong năm 2022 trên địa bàn huyện An Biên như sau: 

- Đất nông nghiệp có diện tích 35.864,81ha, chiếm 89,6% tổng diện tích tự 

nhiên, giảm 132,41ha so với năm 2021 để chuyển sang thực hiện các công trình, dự án 

phi nông nghiệp. 

- Đất phi nông nghiệp có diện tích 4.164,21ha, chiếm 10,40% tổng diện tích tự 

nhiên, tăng thêm 132,41ha so với năm 2021, do chuyển t  đất nông nghiệp. 

II. Tổng hợp và cân đối các chỉ tiêu sử dụng đất. 

Trên cơ sở tổng hợp nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực, cân đối các chỉ 

tiêu sử dụng đất trong năm kế hoạch sử dụng đất năm 2022 trên địa bàn huyện An 

Biên như sau: 

Bảng 15: Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 

huyện An Biên – tỉnh Kiên Giang 
Đơn vị tính: Diện tích (ha); Tỷ lệ (%) 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất  Mã 

 Hiện trạng năm 

2021 

 Kế hoạch năm 

2022 

 So sánh: tăng, 

giảm (-)  

 Diện tích   Tỷ lệ   Diện tích   Tỷ lệ   Diện tích   Tỷ lệ  

  Diện tích tự nhiên   40.029,02 100,00 40.029,02 100,00 0,00 0,00 

1 Đất nông nghiệp NNP 35.997,22 89,93 35.864,81 89,60 -132,40 -0,33 

1.1 Đất trồng lúa LUA 27.318,69 68,25 27.119,73 67,75 -198,96 -0,50 

- 
Trong đó: Đất chuyên trồng lúa 

nước 
LUC 6.794,89 16,97 5.815,36 14,56 -979,53 -2,45 
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STT Chỉ tiêu sử dụng đất  Mã 

 Hiện trạng năm 

2021 

 Kế hoạch năm 

2022 

 So sánh: tăng, 

giảm (-)  

 Diện tích   Tỷ lệ   Diện tích   Tỷ lệ   Diện tích   Tỷ lệ  

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 103,56 0,26 103,56 0,26     

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 3.630,42 9,07 3.546,98 8,86 -83,44 -0,21 

1.4 Đất r ng phòng hộ RPH 1.736,73 4,34 1.736,73 4,34     

1.5 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 3.207,80 8,01 3.357,80 8,39 150,00 0,37 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 4.031,81 10,07 4.164,21 10,40 132,41 0,33 

  Trong đó:               

2.1 Đất quốc phòng CQP 5,42 0,01 10,63 0,03 5,20 0,01 

2.2 Đất an ninh CAN 11,85 0,03 11,85 0,03     

2.3 Đất khu công nghiệp SKK             

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN             

2.5 Đất thương mại, dịch vụ TMD 3,54 0,01 5,57 0,01 2,03 0,01 

2.6 
Đất cơ sở sản xuất phi nông 

nghiệp 
SKC 11,27 0,03 26,35 0,07 15,08 0,04 

2.9 
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc 

gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 
DHT 1.256,71 3,14 1.345,37 3,36 88,66 0,22 

  Trong đó:               

- Đất giao thông DGT 555,12 1,39 564,96 1,41 9,84 0,02 

- Đất thủy lợi DTL 626,00 1,56 639,29 1,60 13,29 0,03 

- Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH 7,96 0,02 7,96 0,02     

- Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 1,64 0,00 1,64 0,00     

- Đất xây dựng cơ sở GD&ĐT DGD 44,39 0,11 44,39 0,11     

- Đất xây dựng cơ sở TDTT DTT 4,26 0,01 4,26 0,01     

- Đất công trình năng lượng DNL 0,76 0,00 64,63 0,16 63,87 0,16 

- Đất công trình BC, viễn thông DBV 0,31 0,00 0,31 0,00     

- Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT 0,75 0,00 0,75 0,00     

- Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 2,48 0,01 2,48 0,01     

- Đất cơ sở tôn giáo TON 7,34 0,02 7,34 0,02     

- 
Đất làm nghĩa trang nghĩa địa, 

nhà tang lễ 
NTD 3,44 0,01 5,11 0,01 1,67 0,00 

- Đất chợ DCH 2,27 0,01 2,27 0,01     

2.11 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 0,77 0,00 0,77 0,00     

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 1.011,75 2,53 1.021,58 2,55 9,83 0,02 

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 114,02 0,28 115,71 0,29 1,70 0,00 

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 11,35 0,03 21,25 0,05 9,90 0,02 

2.18 Đất tín ngưỡng TIN 1,81 0,00 1,81 0,00     

2.19 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 1.592,38 3,98 1.592,38 3,98     

2.20 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 10,94 0,03 10,94 0,03     

3 Đất chƣa sử dụng CSD             

Ghi chú: * Không tổng hợp khi tính tổng diện tích tự nhiên 

1. Chỉ tiêu sử dụng đất nông nghiệp. 

Năm 2022, đất nông nghiệp toàn huyện có diện tích là 35.864,81ha, chiếm 

89,6% tổng diện tích tự nhiên, giảm 132,41ha so với năm 2021. Do chuyển sang đất 

phi nông nghiệp. 
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Cụ thể t ng chỉ tiêu sử dụng đất trong nhóm đất nông nghiệp như sau Bảng 4: 

Bảng 16: Kế hoạch sử dụng đất nông nghiệp năm 2022 

huyện An Biên – tỉnh Kiên Giang 

Số 

thứ 

tự 

  

Đơn vị hành  

 chính 

Đất nông nghiệp Trong đó: 

D. tích 

(ha) 

Tỷ lệ 

(%)  

Diện tích đất trồng lúa Cây 

hàng 

năm 

Cây lâu 

năm 

R ng 

Phòng hộ 

Đất 

NTTS Đất trồng lúa Chuyên lúa 

* Toàn Huyện 35.864,81 100,00 27.119,73 5.815,36 103,56 3.546,98 1.736,73 3.357,80 

1 TT Thứ Ba 1.278,46 3,56 1.121,02 1.121,02   157,44     

2 Đông Yên 5.081,06 14,17 4.609,06 2.711,81 24,43 447,57     

3 Đông Thái 5.334,90 14,88 4.903,00 933,69   431,90     

4 Nam Yên 4.932,43 13,75 4.148,49 162,39   269,06 344,94 169,94 

5 Hưng Yên 4.083,22 11,39 3.331,82 792,89 79,13 672,26     

6 Tây Yên 3.905,56 10,89 3.069,72 0,00   566,98 268,87   

7 Tây Yên A 2.481,18 6,92 2.060,47 0,00   420,71     

8 Nam Thái 4.818,33 13,43 2.764,27 93,55   364,43 396,13 1.293,50 

9 Nam Thái A 3.949,68 11,01 1.111,89 0,00   216,64 726,79 1.894,36 

 

(1). Đất trồng lúa: Năm 2022, diện tích đất trồng lúa là 27.119,73ha, giảm 

198,96ha, do chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản 150ha và đất phi công nghiệp 

48,96ha. Trong đó, diện tích đất chuyên trồng lúa nước 5.815,36ha, giảm 979,53ha do 

chuyển sang đất luôn canh 1 vụ lúa – 1 vụ tôm (tổng diện tích đất lúa – tôm khoảng 

21.304,37 ha). 

(2). Đất trồng cây hàng năm khác: Năm 2022, đất trồng cây hàng năm khác có 

diện tích là 103,56ha, ổn định diện tích so với năm 2021. 

(3). Đất trồng cây lâu năm: Năm 2022, đất trồng cây lâu năm có diện tích là 

3.546,98ha, giảm 83,44 ha so với hiện trạng năm 2021. Do chuyển sang đất phi nông 

nghiệp. 

(4). Đất r ng phòng hộ: Năm 2022, đất r ng phòng hộ có diện tích là 

1.736,73ha, ổn định diện tích so với hiện trạng năm 2021. 

(5). Đất nuôi trồng thủy sản: Năm 2022, đất NTTS có diện tích là 3.357,80ha, 

tăng 150ha so với hiện trạng năm 2021. Do chuyển t  đất lúa - tôm sang đất chuyên 

nuôi trồng thủy sản (tập trung chủ yếu tại 3 xã Nam Yên, Nam Thái và Nam Thái A). 

2. Chỉ tiêu sử dụng đất phi nông nghiệp 

 Năm 2022, đất phi nông nghiệp toànhuyện có diện tích là 4.164,21ha, tăng 

132,41ha so với năm 2021. Diện tích tăng thêm được chuyển t  đất nông nghiệp. Cụ 

thể t ng chỉ tiêu sử dụng đất trong nhóm đất phi nông nghiệp như sau: 



64 

 

Bảng 17: Kế hoạch sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2022 

huyện An Biên - tỉnh Kiên Giang 
Đơn vị tính: ha 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất 

Tổng 

diện tích 

(ha) 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính 

TT  

Thứ Ba 

Đông 

 Yên 

Đông  

Thái 

Nam  

Yên 

Hưng  

Yên 

Tây  

Yên 

Tây 

 Yên A 

Nam  

Thái 

Nam  

Thái A 

(1) (2) 
(4)=(5)+

… 
 (5)   (6)   (7)   (8)   (9)   (10)   (11)   (12)   (13)  

2 Đất phi nông nghiệp  4.164,21 259,78 481,39 601,00 378,28 643,70 672,31 379,75 423,53 324,47 

  Trong đó:                     

2.1 Đất quốc phòng 10,63       1,42 8,75 0,45       

2.2 Đất an ninh 11,85 1,05 9,42 1,16 0,04   0,11 0,06     

2.5 Đất thương mại, dịch vụ 5,57 0,10   3,05 0,27 0,77   0,10 0,77 0,51 

2.6 
Đất cơ sở sản xuất phi nông 

nghiệp 
26,35 1,28   14,15 8,24 2,48   0,20 0,01   

2.9 

Đất phát triển hạ tầng cấp 

quốc gia, cấp tỉnh, cấp 

huyện, cấp xã 

1.345,37 93,06 279,74 293,96 109,31 95,18 120,14 75,32 164,34 114,32 

  Trong đó:                     

- Đất giao thông 564,96 39,73 67,91 89,41 57,59 60,59 71,38 54,61 69,23 54,50 

- Đất thủy lợi 639,29 17,55 190,00 171,47 45,19 14,82 43,55 14,88 87,66 54,16 

- Đất xây dựng cơ sở văn hóa 7,96 5,01 0,75     0,06 0,89 0,52 0,72   

- Đất xây dựng cơ sở y tế 1,64 1,17 0,08   0,05 0,15 0,08 0,11     

- 
Đất xây dựng cơ sở giáo 

dục và đào tạo 
44,39 4,95 4,10 9,55 6,48 2,71 2,62 3,28 5,06 5,63 

- 
Đất xây dựng cơ sở thể dục 

thể thao 
4,26 4,26                 

- Đất công trình năng lượng 64,63 16,04 15,91 16,69   15,98         

- 
Đất công trình bưu chính, 

viễn thông 
0,31 0,05 0,04     0,03 0,03 0,06 0,06 0,03 

- 
Đất có di tích lịch sử - văn 

hóa 
0,75   0,75               

- Đất bãi thải, xử lý chất thải 2,48     2,48             

- Đất cơ sở tôn giáo 7,34 2,41       0,70 1,59 1,04 1,61   

- 
Đất làm nghĩa trang nghĩa 

địa, nhà tang lễ 
5,11 1,01 0,20 3,09       0,81     

- Đất chợ 2,27 0,87   1,27   0,13         

2.11 Đất sinh hoạt cộng đồng 0,77 0,04   0,05 0,62   0,01     0,05 

2.13 Đất ở tại nông thôn 1.021,58   157,02 214,90 124,44 107,64 106,44 83,10 128,01 100,03 

2.14 Đất ở tại đô thị 115,71 115,71                 

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan 21,25 4,37 0,52 2,67 0,55 10,32 0,54 0,83 0,95 0,49 

2.18 Đất tín ngưỡng 1,81     0,11 0,11 0,07 0,68 0,43 0,41   

2.19 
Đất sông, ngòi, kênh, rạch, 

suối 
1.592,38 44,17 27,69 67,00 133,28 418,49 443,93 219,71 129,03 109,07 

2.20 
Đất có mặt nước chuyên 

dùng 
10,94   7,00 3,94             

(1). Đất quốc phòng: Năm 2022, diện tích đất quốc phòng là 10,63ha, tăng 

5,2ha so với năm 2021, do mở rộng Ban chỉ huy quận sự huyện An Biên 5,2ha ở xã 

Hưng Yên . 

(2). Đất an ninh:Năm 2022, diện tích đất an ninh là 11,85ha, ổn định so với hiện 

trạng năm 2021. 
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(3). Đất thương mại dịch vụ: Năm 2022 có diện tích 5,57ha tăng 2,03ha so với 

hiện trạng 2021. Do xây dựng 09 cửa hàng xăng dầu trên địa bàn huyện (chi tiết các 

công trình thể hiện trong biểu 10/CH). 

(4). Chỉ tiêu đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp: Năm 2022 là 26,35ha, 

tăng 15,08ha so với hiện trạng năm 2021. Do bố trí đất cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm 

tập trung huyện An Biên tại xã Đông Thái 2,6ha, trạm cấp nước xã Tây Yên A 0,13ha, 

trạm cấp nước xã Nam Thái 0,73ha và các tuyến đường cấp nước xã Nam Yên, xã 

Đông Thái với diện tích 11,61ha. 

(5). Đất phát triển hạ tầng: Năm 2022 diện tích đất phát triển hạ tầng trên địa 

bàn huyện là 1.345,37ha, tăng 88,66ha so với hiện trạng năm 2021. Do thực hiện 23 

công trình hạ tầng (bảng 6). Trong đó: 6 công trình đất giao thông, diện tích tăng thêm 

9,84ha; 02 công trình năng lượng với diện tích tăng thêm là 63,87ha, 13 công trình 

thủy lợi với diện tích tăng thêm 13,29ha và 02 công trình đất nghĩa trang, nghĩa địa với 

diện tích 1,67ha; các loại đất hạ tầng còn lại ổn định diện tích so với hiện trạng năm 

2021. Chi tiết các công trình phát triển hạ tầng được thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 18: Danh mục các công trình phát triển hạ tầng năm 2022 

Huyện An Biên – tỉnh Kiên Giang 

STT Hạng mục 
Mã 

QH 

 Quy 

hoạch  

 Hiện 

trạng  

 Diện tích (ha)  
Địa 

điểm 

Năm 

đăng 

ký 
 Tăng 

thêm  

Sử dụng 

vào loại đất 

(1) (2)   (3)=(4)+(5) (4)  (5)  (6) (7) (8) 

1 Đất giao thông        

- 

Đường kênh hậu TT Thứ 

Ba (khu tái định cư - kênh 

Lục Đông - cuối tuyến 

tránh thứ 3 cầu Xẻo Kè) 

DGT 0,48 
 

0,48 CLN, DTT TT Thứ Ba 
KH 

2021 

- 

Đường số 2 (tuyến tránh 

Thứ Ba đến đường tỉnh ĐT 

966) 

DGT 4,21 
 

4,21 
LUC,CLN, 

ODT 
TT Thứ Ba 

KH 

2021 

- 

Thu hồi bổ sung Quốc lộ 

63, khu đô thị Thứ Bảy (Võ 

Thị Thời) 

DGT 0,08 
 

0,08 CLN Đông Thái 
KH 

2021 

- 
Đường đấu nối trung tâm 

văn hóa xã Nam Thái A 
DGT 0,15 

 
0,15 LUA, CLN Nam Thái A 

KH 

2021 

- 

Dự án cầu Thứ Ba (kênh 

Xáng Xẻo Rô), KP 4, thị 

trấn Thứ Ba 

DGT 4,58 
 

4,58 

ODT: 0,13ha 

CLN: 0,8935ha 

LUA: 3,413ha 

DGT: 0,018ha 

TT Thứ Ba 
KH 

2022 

- 
Dự án cầu Thầy Cai, cầu 

Miễu 
DGT 0,34 

 
0,34 

ODT: 0,02ha 

CLN: 0,1695ha 

ONT: 0,01ha 

DGT: 0,114ha 

TT Thứ Ba; 

Nam Yên 
KH 

2022 

2 
Đất công trình năng 

lƣợng 
       

- 
Đường ống dẫn khí Lô B  - 

Ô Môn 
DNL 63,65 

 
63,65 

CLN: 9,03 

 LUC: 38,87 

ONT: 9,10  

SON: 3,17 

DGT: 3,46 

Đông Thái, 

Đông Yên, 

Hưng Yên, 

TT Thứ Ba 

KH 

2019 
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STT Hạng mục 
Mã 

QH 

 Quy 

hoạch  

 Hiện 

trạng  

 Diện tích (ha)  
Địa 

điểm 

Năm 

đăng 

ký 
 Tăng 

thêm  

Sử dụng 

vào loại đất 

(1) (2)   (3)=(4)+(5) (4)  (5)  (6) (7) (8) 

- 

Phân pha dây dẫn 

ĐD110kV t  171 Minh 

Phong – 171 An Biên 

DNL 0,22 
 

0,22 LUC 

TT Thứ Ba; 

Đông Thái; 

Hưng Yên 

KH 

2022 

3 Đất thủy lợi        

- Cống rạch Ngã Bát DTL 0,80 
 

0,80 
CLN: 0,27 ha 

LUA: 0,53 ha 
Tây Yên A 

KH 

2020 

- Công kênh 40 DTL 0,80 
 

0,80 
CLN: 0,27 ha 

LUA: 0,53 ha 
Tây Yên A 

KH 

2020 

- Cống Mương Chùa DTL 0,80 
 

0,80 
CLN: 0,27 ha 

LUA: 0,53 ha 
Tây Yên A 

KH 
2020 

- Cống Mương Quao DTL 0,80 
 

0,80 
CLN: 0,27 ha 

NTS: 0,53 ha 

Tây Yên 

Tây Yên A 
KH 

2020 

- Cống Hai Sến DTL 0,80 
 

0,80 
CLN: 0,27 ha 

LUA: 0,53 ha 
Tây Yên 

KH 

2020 

- Cống Chống Mỹ DTL 1,20 
 

1,20 
CLN: 0,40 ha 

LUA: 0,80 ha 
Tây Yên 

KH 

2020 

- Cống Kênh Dài DTL 0,72 
 

0,72 
CLN: 0,24 ha 

LUA: 0,48 ha 
Tây Yên 

KH 

2020 

- Cống kênh Thứ Sáu DTL 0,27 
 

0,27 CLN Nam Thái 
KH 

2021 

- Cống kênh 20 DTL 0,80 
 

0,80 LUA,CLN Tây Yên A 
KH 

2022 

- Cống kênh đê quốc phòng DTL 0,84 
 

0,84 RPH Tây Yên 
KH 

2022 

- Cống Xẻo Vẹt DTL 2,56 
 

2,56 LUA,CLN Nam Thái 
KH 

2022 

- Cống rạch Chệt Sành DTL 1,67 
 

1,67 LUA,CLN Hưng Yên 
KH 

2022 

- Cống Thầy Cai DTL 1,23 
 

1,23 LUA,CLN Hưng Yên 
KH 

2022 

4 
Đất nghĩa trang, nghĩa 

địa 
       

- 

Cơ sở hỏa táng cho đồng 

bào dân tộc Khmer tại 

Chùa Thứ 3 (chùa 

Sirivansa) - thị trấn Thứ Ba 

NTD 0,69 
 

0,69 LUC TT Thứ Ba 
KH 

2022 

- 
Mở rộng nghĩa trang Thứ 

Sáu 
NTD 0,99 

 
0,99 LUC, CLN Đông Thái 

KH 

2022 

 

(6). Đất sinh hoạt cộng đồng: Cơ bản ổn định 0,77ha như hiện trạng năm 

2021. 

(7). Đất ở tại nông thôn: Năm 2022 diện tích đất ở tại nông thôn là 1.021,58ha, 

tăng 2,55ha so với năm 2021. Đăng ký nhu cầu chuyển mục đích của hộ gia đình cá 

nhân trên địa bàn 08 xã là 9,83ha. 

(8). Đất ở tại đô thị: Năm 2022 diện tích đất ở tại đô thị là 115,71ha, tăng 

1,71ha so với năm 2021.Nguyên nhân: đăng ký nhu cầu chuyển mục đích của hộ gia 

đình cá nhân trên địa bàn thị trấn Thứ Ba.  

(9). Đất xây dựng trụ sở cơ quan: Năm 2022, diện tích 21,25ha, tăng 9,9ha so 

với hiện trạng năm 2021 do bố trí đất xây dựng Trung tâm hành chính xã Hưng Yên. 
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(10). Đất cơ sở tín ngưỡng: Cơ bản ổn định như năm 2021 là 1,81ha. 

(11). Đất sông ngòi, kênh rạch, suối: Cơ bản ổn định như năm 2021 là 

1.592,38ha. 

(12). Đất mặt nước chuyên dùng: Cơ bản ổn định như năm 2021 là 10,94ha. 

III. Diện tích các loại đất cần chuyển mục đích. 

- Tổng diện tích cần chuyển mục đích t  đất nông nghiệp sang phi nông nghiệp 

trong năm kế hoạch 2022 là 132,41ha. Trong đó bao gồm: Chuyển t  đất trồng lúa 

48,96ha; đất trồng cây lâu năm là 83,45ha. 

Cụ thể trên địa bàn t ng xã, thị trấn được thể hiện ở bảng sau: 

Bảng 19: Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2022 

Huyện An Biên - tỉnh Kiên Giang 
Đơn vị tính: ha 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất 
Tổng diện 

tích (ha) 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính 

TT  

Thứ Ba 

Đông  

Yên 

Đông  

Thái 

Nam  

Yên 

Hƣng  

Yên 

Tây  

Yên 

Tây  

Yên A 

Nam  

Thái 

Nam  

Thái 

A 

(1) (2) 
(4)=(5)..+(

6)+. 
(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

1 
Đất nông nghiệp chuyển 

sang phi nông nghiệp 
132,41  27,91  17,20  27,13  8,00  36,75  4,76  4,56  5,07  1,03  

1.1 Đất trồng lúa 48,96  13,64  4,48  7,90  2,10  17,70  1,55  1,59      

- 
Trong đó: Đất chuyên 

trồng lúa nước 
35,28  13,64  3,58  3,90    14,16          

1.2 Đất trồng cây lâu năm 83,45  14,27  12,72  19,23  5,90  19,05  3,21  2,97  5,07  1,03  

IV. Diện tích đất cần thu hồi 

- Tổng diện tích cần phải thu hồi trong năm kế hoạch 2022 là 116,24ha. Trong 

đó bao gồm: Đất nông nghiệp 105,39ha, đất phi nông nghiệp 10,85ha. 

Cụ thể trên địa bàn t ng xã, thị trấn được thể hiện ở bảng sau: 

Bảng 20: Kế hoạch thu hồi đất năm 2022 

Huyện An Biên - tỉnh Kiên Giang 
Đơn vị tính: ha 

STT 
Chỉ tiêu sử dụng 

đất 

Tổng diện 

tích (ha) 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính 

TT  

Thứ Ba 

Đông  

Yên 

Đông  

Thái 

Nam  

Yên 

Hưng  

Yên 

Tây  

Yên 

Tây  

Yên A 

Nam  

Thái 

Nam  

Thái A 

(1) (2) (4)=(5)+..(13 (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

1 Đất nông nghiệp 105,39 25,78 13,21 16,90 6,71 32,48 3,96 3,38 2,83 0,15 

1.1 Đất trồng lúa 48,96 13,64 4,48 7,90 2,10 17,70 1,55 1,59     

- 
Trong đó: Đất 

chuyên trồng lúa  
35,28 13,64 3,58 3,9   14,16         

1.2 
Đất trồng cây lâu 

năm 
56,13 12,14 8,73 9,00 4,61 14,78 2,41 1,49 2,83 0,15 

1.3 Đất NTTS 0,30             0,30     

2 
Đất phi nông 

nghiệp 
10,85 0,34 2,70 5,96   1,50   0,35     
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V. Diện tích đất chƣa sử dụng đƣa vào sử dụng 

Trên địa bàn huyệnAn Biên năm 2020 không còn đất chưa sử dụng. 

VI. Danh mục các công trình, dự án trong năm kế hoạch 

Tổng số công trình, dự án trong KH SDĐ năm 2022 huyện An Biên là 65 công 

trình, dự án và 11,53ha diện tích đất đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia 

đình cá nhân trên địa bàn 09 xã, thị trấn. Trong đó bao gồm: 

+ 29 công trình thu hồi đất, tổng diện tích cần thu hồi là 116,24ha bao gồm (08 

công trình t  KH SDĐ năm 2020, 09 công trình t  KH SDĐ năm 2021và 14 công 

trình đăng ký mới KH 2022). 

+ 10 công trình chuyển mục đích sử dụng đất, với diện tích 4,63ha, bao gồm: (06 

công trình chuyển tiếp t  KH SDĐ năm 2020, 2021 và 04 công trình đăng ký mới KH 

SDĐ năm 2022). 

+ 26 công trình đấu giá đất, diện tích 9,45ha, bao gồm: (04 công trình chuyển 

tiếp  và 22 công trình đăng ký mới KH SDĐ năm 2020). 

- 11,53ha nhu cầu chuyển mục đích của hộ gia đình cá nhân trên địa bàn 09 

xã/thị trấn. 

Chi tiết Danh mục các công trình, dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2022 

huyên An Biên thể hiện ở Phụ biểu 10/CH. 

 

PHẦN V 

GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 

I. Giải bảo vệ, cải tạo đất và bảo vệ môi trƣờng 

1. Giải pháp quản lý, sử dụng đất nông nghiệp 

- Quản lý và thực hiện đầy đủ các chính sách đối với quỹ đất trồng lúa theo Nghị 

định 35/NĐ-CP của Chính phủ. Đối với các vùng chuyển đổi t  đất chuyên trồng lúa 

nước sang phát triển mô hình lúa – tôm thì về bản chất vẫn là đất trồng lúa, nên trong 

quá trình sử dụng đất không được làm thay đổi địa hình, tầng đất mặt để có thể vẫn sản 

xuất được 01 vụ lúa trong mùa mưa hoặc khi cần có thể chuyển sang sản xuất 02 vụ 

lúa. 

- Tăng cường ứng dụng công nghệ cao, sản xuất theo hướng nông nghiệp hữu cơ 

trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn, nhất là các sản phẩm nông nghiệp thế mạnh 

như lúa gạo, thủy sản. Đẩy nhanh quá trình hình thành cánh đồng lớn và tổ chức thực 

hiện tốt các chính sách hỗ trợ người sản xuất đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành 

tại Quyết định số 98/2018/QĐ-TTg ngày 05/7/2018 quy định về chính sách khuyến 
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khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp và 

Quyết định số 580/QĐ-TTg ngày 22/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách 

hỗ trợ giống để chuyển đổi t  đất trồng lúa sang trồng cây màu tại vùng Đồng bằng 

sông Cửu Long. 

- Tổ chức lại sản xuất nông nghiệp theo hướng tái cơ cấu ngành nông nghiệp 

nhằm tạo giá trị gia tăng cao và phát triển bền vững. Chú trọng phát triển kinh tế hợp 

tác, sản xuất hàng hóa quy mô lớn, chất lượng cao… đồng thời tăng cường liên kết 

trong sản xuất, chế biến, bảo quản và tiêu thụ nhằm tăng hiệu quả sử dụng đất nông 

nghiệp. Phối hợp với các cơ quan có chức năng của tỉnh kêu gọi doanh nghiệp đầu tư 

vào nông nghiệp, nông thôn theo quy định tại Nghị định 57/2018/NĐ-CP ngày 

17/4/2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào 

nông nghiệp, nông thôn. 

- Song song với quá trình sử dụng đất cần chú trọng bảo vệ, cải tạo môi trường 

đất, nước và hạn chế tối đa các tác động tiêu cực như: gây ô nhiễm môi trường, gây lây 

lan dịch bệnh, sử dụng cạn kiệt tài nguyên... để phát triển bền vững. 

- Tăng cường công tác trồng r ng ven biển để chống sạt lở bờ biển, thích ứng với  

biến đổi khí hậu và nước biển dâng. 

2. Giải pháp quản lý, sử dụng đất phi nông nghiệp. 

- Trên cơ sở danh mục công trình, dự án sử dụng đất phi nông nghiệp được duyệt 

theo điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, cần cụ thể hóa trong kế hoạch 

sử dụng đất hàng năm cấp huyện để tổ chức thực hiện việc giao đất, cho thuê đất, thu 

hồi đất (theo điều 62, Luật đất đai 2013) và chuyển mục đích sử dụng đất. 

- Sử dụng quỹ đất phi nông nghiệp phụ thuộc nhiều vào sự phát triển cũng như 

vốn đầu tư của các ngành, các cấp, các nhà đầu tư. Do đó, việc xác định quy mô cụ thể 

và chi tiết diện tích đất này cần bám sát quy hoạch chuyên ngành trong t ng thời kỳ kế 

hoạch, tiến độ đầu tư của t ng công trình. Quy mô phát triển đến đâu giao đất đến đó, 

nhằm sử dụng đất tiết kiệm và hiệu quả. 

- Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo phòng TNMT thông báo rộng rãi đến các cá 

nhân, tổ chức sử dụng đất phi nông nghiệp đã đưa vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng 

đất liên hệ Sở Tài nguyên và Môi trường, phòng Tài nguyên và Môi trường huyện để 

hướng dẫn làm các thủ tục về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo 

quy định của pháp luật hiện hành. 

- Hàng năm, cần tiến hành rà soát các dự án đầu tư đăng ký vào kế hoạch sử 

dụng đất nhưng không thực hiện để tham mưu cho UBND các cấp ban hành các quyết 

định thu hồi dự án đầu tư, nhằm hạn chế tình trạng xin chủ trương thuê đất, giao đất 

nhưng không thực hiện dẫn tới tình trạng treo. 
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- Hầu hết diện tích đất quy hoạch cho mục đích phi nông nghiệp đều phải được 

thu hồi t  đất của các chủ sử dụng, do vậy cần công bố, công khai, minh bạch quy 

hoạch, kế hoạch và phương án đền bù, giải toả cho người sử dụng đất biết để phối hợp 

thực hiện. 

- Tranh thủ sự chỉ đạo của tỉnh, phối hợp chặt chẽ với các sở ngành để đăng ký 

kế hoạch, vốn đầu tư hàng năm nhằm đảm bảo tiến độ xây dựng các dự án, công trình 

đã được xác định trong kế hoạch sử dụng đất. 

3. Giải pháp về thích ứng với biến đổi khí hậu. 

3.1. Giải pháp phi công trình 

- Tuyên truyền phổ biến sâu rộng về ảnh hưởng của BĐKH-NBD đến toàn thể 

cộng đồng dân cư để tự giác, chủ động phòng chống. 

- Xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình ứng phó với BĐKH-NBD t  huyện 

xuống đến xã, thị trấn, trong đó, có kế hoạch chi tiết ứng phó chủ động nhằm giảm 

thiểu thiệt hại. 

- Định kỳ 05 năm tiến hành điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, bố trí các loại đất 

nông nghiệp, đặc biệt là đất chuyên trồng lúa và đất nuôi trồng thủy sản mặn lợ phù 

hợp với các dự báo về biến đổi khí hậu, nước biển dâng. 

- Nâng cao chất lượng r ng và năng lực phòng hộ của r ng, nhất là phát triển 

r ng phòng hộ ven biển, chắn sóng, chắn gió; phòng chống phá r ng, trồng r ng và 

làm giàu r ng; xây dựng và triển khai một số mô hình kinh tế sinh thái ven biển nhằm 

thích ứng với BĐKH - NBD, nhất là ở các vùng dễ bị tổn thương. 

- Chú trọng chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất, cơ cấu mùa vụ trên t ng tiểu vùng 

cho phù hợp với quá trình Biến đổi Khí hậu, nước biển dâng. 

- Nghiên cứu, chọn tạo và đưa vào sản xuất các giống cây trồng, vật nuôi có thời 

gian sinh trưởng phù hợp, có khả năng chịu mặn, chịu hạn và ngập úng, giảm thiểu tác 

động gây hiệu ứng nhà kính và thích nghi với BĐKH. 

- Hoàn thiện các quy trình sản xuất, đặc biệt là các quy trình sản xuất sản phẩm 

an toàn, giảm chi phí và chất thải, khí thải, hạn chế những tác động xấu đến môi 

trường, phù hợp trong điều kiện BĐKH. 

3.2. Giải pháp công trình 

- Xúc tiến nhanh dự án nâng cấp tuyến đê biển kết hợp tuyến đường ven biển và 

đưa vào vận hành hệ thống thuỷ lợi cống Cái Lớn – Cái Bé để chủ động kiểm soát xâm 

nhập mặn, khai thác các lợi thế do xâm nhập mặn để phát triển kinh tế. Đồng thời, đầu 

tư hệ thống công trình thủy lợi nội đồng để ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển 

dâng. 
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- Đầu tư nâng cấp hạ tầng nông thôn, đảm bảo an toàn đường giao thông, trường, 

chợ, công trình cấp nước và vệ sinh nông thôn khi gặp sự cố cực đoan về thời tiết, khí 

hậu. 

- Nghiên cứu và quy hoạch hệ thống hạ tầng cơ sở, phòng chống giảm nhẹ thiên 

tai v.v… theo hướng tăng cường thích ứng với BĐKH, trong đó đặc biệt chú trọng đến 

vấn đề xâm nhập mặn, hạn hán. Thực hiện các biện pháp chống xói mòn, sạt lở bờ 

kênh, sông rạch do thay đổi chế độ dòng chảy. 

- Lắp đặt hệ thống quan trắc và cảnh báo ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, nước 

biển dâng ở những khu vực nhạy cảm (vùng ven biển, cửa sông). 

4. Tăng cƣờng nhân sự và đào tạo nguồn nhân lực cho quản lý đất đai. 

- Xây dựng giải pháp và lộ trình nâng cao năng lực cho cán bộ ngành tài nguyên 

và môi trường t  cấp huyện đến cấp xã để có đủ khả năng thực hiện, thanh tra, giám 

sát và xử lý những vi phạm trong lĩnh vực quản lý quy hoạch, KHSDĐ. 

- Tổ chức xây dựng và đào tạo đội ngũ ngành tài nguyên và môi trường thông 

suốt và đủ mạnh t  cấp huyện xuống cấp xã, đảm bảo đến năm 2030 mỗi xã, thị trấn 

có cán bộ tài nguyên và môi trường có trình độ đại học chuyên ngành quản lý đất đai, 

tài nguyên và môi trường. 

- Tăng cường đầu tư trang thiết bị hỗ trợ chuyên ngành, đặc biệt là đưa công 

nghệ thông tin vào quản lý đất đai. Mở các lớp tập huấn cho cán bộ ngành về hệ thống 

thông tin địa lý (GIS), cập nhập, quản lý và sử dụng dữ liệu t  bản đồ số hóa, hồ sơ địa 

chính... 

5. Các biện pháp cụ thể trong quản lý đất đai.  

- Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND huyện An Biên 

căn cứ vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được duyệt giới thiệu địa điểm cho các 

nhà đầu tư thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội theo các mục tiêu phát triển 

kinh tế - xã hội của huyện. 

- Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan quản lý nhà nước về môi trường, vì 

vậy cần tiến hành thẩm định các báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án 

trước khi cấp phép đầu tư. Sớm xây dựng bãi rác, khu xử lý chất thải, nước thải... 

- Đảm bảo tính minh bạch trong quy hoạch, kế hoạch SDĐ: Công khai kết quả 

quy hoạch sử dụng đất đai và xây dựng kế hoạch sử dụng đất phù hợp với t ng giai 

đoạn phát triển kinh tế - xã hội, t ng mục đích sử dụng đất, hạn chế đến mức thấp nhất 

tình trạng quy hoạch treo. Thực hiện việc giao đất, cho thuê đất cho các tổ chức, hộ gia 

đình cá nhân và chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch. 

- Hàng năm, cần tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh giá đất trên địa bàn huyện 

phù hợp với quy định của Nhà nước và thực tế thị trường chuyển quyền sử dụng đất, 
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đảm bảo quyền lợi của người sử dụng đất, đồng thời thực hiện tốt nguồn thu ngân sách 

t  đất đai. 

- Tăng cường biện pháp thanh tra, kiểm tra việc sử dụng đất, phát hiện các vi 

phạm để xử lý kịp thời. 

II. Giải pháp tổ chức thực hiện quy hoạch sử dụng đất 

1. Công bố và triển khai thực hiện quy hoạch sử dụng đất 

Sau khi phương án quy hoạch sử dụng đất huyện An Biên được phê duyệt 

UBND huyện An Biên chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi trường tổ chức thực hiện như 

sau: 

- Chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi trường công bố kết quả quy hoạch sử dụng 

đất huyện An Biên theo đúng quy định tại Điều 48 Luật Đất đai năm 2013; xây dựng 

các biện pháp cụ thể để quản lý và thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; tổ chức 

cắm mốc xác định ranh giới các công trình xây dựng, giao thông quan trọng và thông 

báo cho nhân dân địa phương biết để thuận lợi cho công tác quản lý. 

- Chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu, xây dựng kế hoạch sử 

dụng đất hàng năm để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và báo cáo Chính phủ trong 

những trường hợp có chuyển đổi đất trồng lúa, đất r ng phòng hộ sang các mục đích 

khác. 

- Hướng dẫn các xã căn cứ vào quy hoạch sử dụng đất của huyện được duyệt để 

tiến hành đăng ký kế hoạch sử dụng đất hàng năm và quản lý đất đai theo quy hoạch 

được duyệt. 

- Các ban ngành, đặc biệt là phòng Nông nghiệp và PTNT, Kinh tế Hạ tầng, Kế 

hoạch –Tài chính, Giáo dục – Đào tạo… căn cứ vào điều chỉnh QHSDĐ đã được phê 

duyệt rà soát, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch ngành cho phù hợp với quy hoạch sử dụng 

đất của huyện đã được phê duyệt. 

2. Tăng cƣờng công tác tổ chức và nâng cao hiệu lực, hiệu quả QLĐĐ 

- Tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật để người dân nắm vững Luật đất 

đai, sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm, có hiệu quả và bảo vệ môi trường. Quản lý 

sử dụng đất theo đúng quy hoạch, nhất là khu vực sẽ chuyển mục đích sử dụng để tập 

trung cho phát triển kinh tế và chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển mạnh 

công nghiệp, dịch vụ. Cập nhật kịp thời những thay đổi về thị trường đất đai để có kế 

hoạch đền bù thoả đáng giúp sử dụng đất đúng theo kế hoạch. 

- Tăng cường công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đặc biệt là đo 

đạc, chỉnh lý biến động và cấp giấy chứng nhận, đồng thời có biện pháp xử lý các tồn 

tại, vướng mắc trong thực hiện kiểm kê, thống kê hiện trạng sử dụng đất 05 năm, hàng 

năm, làm cơ sở cho việc lập quy hoạch, KHSDĐ trong thời gian tới. 

- Phối hợp chặt chẽ với các ngành, các địa phương trong quá trình thực hiện 

quy hoạch sử dụng đất và triển khai trên t ng địa phương, t ng địa bàn, nhất là các địa 
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bàn trọng điểm. Ưu tiên lập quy hoạch chi tiết xây dựng các khu đất theo điều chỉnh 

quy hoạch sử dụng đất huyện và phải xây dựng trên nền bản đồ địa chính để tạo thuận 

lợi cho việc giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng. 

- Trong sắp xếp thứ tự dự án ưu tiên, phải tạo ra được những đột phá và động 

lực phát triển cho t ng ngành và t ng tiểu vùng. Kết hợp tốt giữa đầu tư t  nguồn ngân 

sách với vốn của doanh nghiệp vào xây dựng khu công nghiệp, dân cư, các công trình 

trọng điểm về cơ sở hạ tầng, với vốn xã hội hoá về xây dựng cơ sở vật chất như 

trường, bệnh viện, cơ sở văn hoá – thể thao. Riêng các công trình xây dựng cơ sở hạ 

tầng nông thôn và nội thị, cần phát huy mạnh mẽ phương châm Nhà nước và Nhân dân 

cùng làm. 

- Kiên quyết không giải quyết giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng 

đất các trường hợp không có trong quy hoạch sử dụng đất. Khi giao đất, cho thuê đất 

cần phải tính đến năng lực thực hiện các dự án của chủ đầu tư, để đảm bảo triển khai 

đúng tiến độ và khả thi. 

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai theo quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất nhằm ngăn chặn kịp thời các vi phạm, đồng thời phát 

hiện và kiến nghị những bất hợp lý trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nhằm sử 

dụng đất đai hợp lý với hiệu quả kinh tế cao. Có biện pháp xử lý kịp thời và nghiêm 

các trường hợp vi phạm, không thực hiện đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. 

Thường xuyên kiểm tra tiến độ đầu tư dự án và thu hồi các dự án chậm triển khai. 

3. Trách nhiệm các ngành, địa phƣơng trong tổ chức thực hiện quy hoạch 

sử dụng đất 

- Phòng Tài nguyên và Môi trường tổ chức triển khai, giám sát, điều chỉnh, bổ 

sung, hướng dẫn các xã, các ngành đăng ký nhu cầu sử dụng đất để xây dựng kế hoạch 

sử dụng đất hàng năm theo luật định. Công khai điều chỉnh quy hoạch và chỉ đạo các 

xã thực hiện theo điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện.   

- Các xã, thị trấn căn cứ vào quy hoạch cáp huyện để triển khai thực hiện việc 

quản lý đất đai trên địa bàn theo quy hoạch được duyệt, đăng ký nhu cầu để lập kế 

hoạch sử dụng đất hàng năm trên địa bàn theo định hướng và các chỉ tiêu phân khai đã 

được xác định trong quy hoạch cấp huyện.  

- Các ngành cấp huyện bám sát vào phân bổ chỉ tiêu quy hoạch đất cho ngành 

mình để tổ chức thực hiện, khi có phát sinh nhu cầu mới cần xin chủ trương của 

UBND huyện để phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường xin điều chỉnh bổ 

sung theo luật định. Trong đó: 

+ Phòng Tài chính – kế hoạch và Chi cục thuế theo dõi và tổ chức thực hiện các 

khoản thu, chi t  đất theo Luật Đất đai 2013. 

+ Phòng Kinh tế – Hạ tầng triển khai thực hiện quy hoạch đô thị, quy hoạch 

nông thôn mới, các khu dân cư, nhà ở gắn liền với phát triển đô thị và khu công nghiệp 

Xẻo Rô, trung tâm nghề cá... 
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+ Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn xây dựng các giải pháp cụ thể sử 

dụng quỹ đất nông nghiệp đạt hiệu quả cao, bền vững, xây dựng các công trình thủy 

lợi, tổ chức xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn và tôn tạo cảnh quan, bảo vệ và phát 

triển r ng. 

+ Phòng Giáo dục – Đào tạo, Y Tế, Văn hoá – Thể thao… tổ chức triển khai 

thực hiện các công trình do ngành mành quản lý đã được UBND tỉnh phê duyệt trong 

điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất. 

+ Ban chỉ huy quân sự huyện, Công an huyện triển khai xây dựng các công 

trình thuộc lĩnh vực quốc phòng – an ninh đã được phê duyệt. 

4. Biện pháp phối hợp 

Cần có sự phối hợp trong việc thực hiện quy hoạch sử dụng đất đã được phê 

duyệt, cụ thể:  

- Phối hợp với các ngành của tỉnh: Quy hoạch sử dụng đất thể hiện tổng hợp các 

nhu cầu sử dụng đất của các ngành, do vậy trong quá trình thực hiện quy hoạch cụ thể 

của t ng ngành nếu có sự biến động lớn, cần có sự xem xét điều chỉnh chung và phải 

có sự phối hợp để xử lý, đảm bảo hài hòa mục tiêu phát triển chung của huyện. 

- Phối hợp chặt chẽ giữa các phòng ban cấp huyện, giữa huyện và xã trong việc 

quản lý đất đai theo quy hoạch, đặt biệt là trong vấn đề giao đất, cho thuê đất, thu hồi 

đất và chuyển mục đích sử dụng đất... 
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

  - Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện 

An Biên đã được xây dựng trên cơ sở tuân thủ quy trình nội dung được Bộ Tài nguyên 

và Môi trường ban hành tại Thông tư 01/2021/TT-BTNMT; đồng thời bám sát các 

mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ 2021-2025 đã được xác định 

trong Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện An Biên lần thứ XII nhiệm kỳ 2020-

2025 để bố trí quỹ đất phù hợp. Đã tổng hợp, lồng ghép quy hoạch các ngành cấp tỉnh, 

cấp huyện và nhu cầu sử dụng đất của các xã, thị trấn vào phương án điều chỉnh quy 

hoạch sử dụng đất đến năm 2030 nên đồng bộ giữa các quy hoạch và khả thi trong tổ 

chức thực hiện. 

  - Kết quả điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 đã phân bổ lại quỹ 

đất trên địa bàn huyện An Biên như sau: Đất nông nghiệp có diện tích  khoảng 

34.765ha, chiếm 86,85% DTTN, bao gồm: Đất trồng lúa 26.135ha (trong đó đất 

chuyên trồng lúa nước 2.122ha, đất lúa – tôm 24.012ha), đất trồng cây hàng năm khác 

103ha, đất trồng cây lâu năm 2.975ha, đất r ng phòng hộ 1.852ha và đất nuôi trồng 

thủy sản 3.700ha; đất phi nông nghiệp có diện tích 5.264ha, chiếm 13,15% DTTN. 

  2. Kiến nghị 

- Kiến nghị Tỉnh cho phép sử dụng linh hoạt quỹ đất trồng lúa, chuyển đổi t  

đất chuyên trồng lúa nước sang phát triển lúa – tôm, chỉ giữ lại khoảng 2.122ha đất 

chuyên trồng lúa nước tại xã Đông Yên 1.381ha và thị trấn Thứ Ba 742ha, nhất là 

trong điều kiện thiếu hụt nguồn nước ngọt do biến đổi khí hậu,  xâm nhập mặn và phù 

hợp với định hướng về phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với 

biến đổi khí hậu tại Nghị Quyết số 120/NQ-CP, ngày 17/11/2017 của Chính phủ. 

- Để khai thác tốt tiềm năng đất đai, thực hiện theo phương án điều chỉnh quy 

hoạch sử dụng đất, bên cạnh những chỉ đạo thực hiện của cả hệ thống chính trị ở An 

Biên; kiến nghị Tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cơ quan liên quan xúc tiến nhanh quá trình 

thực hiện các chương trình, dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của các Sở ngành ở cấp 

tỉnh, nhất là các dự án công trình phát triển hạ tầng giao thông, thủy lợi, đê biển,  khu 

công nghiệp, trung tâm nghề cá, dự án trồng r ng phòng hộ ven biển thích ứng Biến 

đổi khí hậu, liên kết vùng… tạo động lực để giúp An Biên ngày càng phát triển. 

- Tăng đầu tư t  các nguồn vốn ngân sách Trung ương, ngân sách Tỉnh cho xây 

dựng kết cấu hạ tầng, trồng r ng phòng hộ ven biển, hỗ trợ cho người trồng lúa theo 

Nghị định 35/NĐ-CP. Trong đó, đặc biệt chú trọng xây dựng hệ thống đê biển, hệ 

thống cống kiểm soát mặn, hệ thống thuỷ lợi cống sông Cái Lớn – Cái Bé, các công 

trình đầu mối... phù hợp với định hướng chuyển đổi cơ cấu sản xuất và phương án 

kiểm soát mặn và t ng bước hạn chế những tác động do nước biển dâng và biến đổi 

khí hậu gây ra.  


